เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2561
เลขที่รับ........................................
วันที่..............................................
................................เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับ

เลขที่สญ
ั ญา ฉอ........................
วันที่............./............./.............

คาขอและหนังสื อกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน ATM
คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ีด้วยลายมือของตนเองโดย
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา

เขียนที่........................................................................
วันที่....................เดือน.........................พ.ศ................

ข้าพเจ้า.................................................................................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
เลขทะเบียนที่........................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................................อายุ.....................ปี
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................สังกัดหรื อโรงเรี ยน................................…............
อาเภอ...........................................................................จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเงินได้รายเดือน...............................................บาท
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.............................. หมู่ที่ ............. ตาบล....................................................อาเภอ....................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................... โทรศัพท์บา้ น..............................โทรศัพท์มือถือ...............................
ในกรณี ที่ ข้ าพเจ้ าผิ ด นั ด ชาระหนี้ ข้ าพเจ้ ายิ น ยอมให้ สหกรณ์ ฯ ติ ด ตามทวงหนี้ ข้ าพเจ้ าได้ ดั ง สถานที่ ต่ อไปนี้
ที่อยูต่ ามสาเนาบัตรประชาชน
ที่ทางาน
อื่น ๆ
................................................................................................................................................................................……...................
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ได้ทาหนังสื อไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพื่อเป็ น
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูก้ ขู้ อกูเ้ งินจากผูใ้ ห้กู้ เป็ นวงเงินจานวน....................................บาท (...........…......…..................................................)
โดยผูก้ ตู้ กลงนาเงินค่าหุน้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์มาเป็ นหลักประกัน และผูก้ ตู้ กลงจะชาระหนี้ให้แก่ผใู ้ ห้กทู้ ุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือนโดย
ชาระงวดแรกภายใน 60 วัน จนกว่าจะชาระเสร็ จสิ้น ไม่เกิน 24 งวดนับจากวันที่ผกู ้ เู้ บิกเงินกูค้ รั้งสุดท้ายจากบัญชีของผูใ้ ห้กู้
ข้อ 2. ผูก้ ตู้ กลงโอนหนี้คงเหลือจากหนังสื อกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นที่คา้ งอยูก่ ่อนมาเป็ นหนี้คงเหลือของวงเงินกูต้ ามข้อ 1
ข้อ 3. ผูก้ มู้ ีสิทธิเบิกเงินกูจ้ านวนเท่าใดก็ได้ แต่หนี้คงเหลือรวมกับจานวนเงินกูบ้ วกค่าธรรมเนียมการกูท้ ี่ผกู ้ ขู้ อเบิกต้อง
ไม่เกินวงเงินกูต้ ามข้อ 1 บรรดาเงินที่ผกู ้ หู้ รื อบุคคลอื่นใดเบิกจากเครื่ องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่ องเอที เ อ็ ม ) ของทุกธนาคารและ
ทุกสหกรณ์ดว้ ยเลขรหัสของผูก้ ู้ ให้ถือเป็ นหลักฐานแห่งหนี้ และให้ถือเป็ นหนี้เงินกูต้ ามสัญญานี้ท้ งั สิ้น และผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้
สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมการกูต้ ามอัตราที่สหกรณ์กาหนด โดยนาไปรวมกับการเบิกเงินกูแ้ ต่ละครั้ง
ข้อ 4. ผูก้ ตู้ กลงว่าจะชาระหนี้ตามข้อ 1 โดยชาระต้นเงินไม่ต่ากว่าอัตราร้อยละ 4.20 ของจานวนหนี้ที่มีอยู่ ณ เวลานั้น พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราที่ผใู ้ ห้กกู้ าหนด ทั้งนี้ให้ผกู ้ จู้ ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชาระเป็ นรายวัน หากภายหลังวันทาสัญญาเงินกูน้ ้ ี ผูใ้ ห้กู้
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผูก้ ู้ ยิ น ยอมให้ ผู ้ใ ห้ กู้ คิ ด ดอกเบี้ ยตามสั ญ ญานี้ ในอั ต ราดอกเบี้ ยที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้
ทั น ที โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่ตอ้ งแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ก่ผกู ้ แู้ ต่อย่างใด
ข้อ 5. ในเวลานี้ผกู ้ ไู้ ม่อยูใ่ นระหว่างถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีลม้ ละลาย ไม่อยูร่ ะหว่างถูกฟ้ องคดีลม้ ละลาย และไม่อยูใ่ น
ระหว่างถูกสอบสวนหรื อลงโทษทางวินยั
ข้อ 6. เมื่อผูก้ ไู้ ด้รับเงินกูแ้ ล้ว ผูก้ ตู้ กลงยินยอม และยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
6.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้ อ 1.เพื่อส่งต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้
รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์
จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้นเชิง
(โปรดพลิก)

-2 6.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ ข้อ 15 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
6.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับ ข้อ 32(3) จะแจ้งเป็ นหนังสือ
ให้สหกรณ์ทราบและจะจัดการชาระหนี้ซ่ ึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้น ตามที่กล่าว
ข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่
ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อนได้
6.4 ผูก้ ไู้ ด้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งินและให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกาหนดขึ้นใหม่หรื อแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
หากข้ าพเจ้ าปฏิ บั ติ ผิ ด ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บและประกาศของสหกรณ์ ให้ ถื อ ว่ าผู้ ก้ ู ผิ ด สั ญ ญา
6.5 กรณี ผกู ้ ผู้ ิดสัญญากูเ้ งิน ให้สหกรณ์มีสิทธิเรี ยกเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้ทนั ที และให้สหกรณ์มีสิทธินาเงินค่าหุน้ และเงินฝากของผูก้ ู้
ที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ท้ งั หมด เงินปั นผลหรื อเงินอื่นใดที่ผกู ้ มู้ ีอยูห่ รื อมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์นามาชาระหนี้ตามสัญญากูเ้ งินนี้จนครบถ้วน
6.6 บรรดาหนังสื อติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรื อหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรื อตามสัญญากาหนดให้แจ้ง
หรื อบอกกล่าวเป็ นหนังสื อ ผู ้ใ ห้ กู้ จ ะส่ ง ให้ แ ก่ ผู ้กู้ โ ดยการส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้แก่ผกู ้ ตู้ ามที่อยูท่ ี่ผกู ้ ไู้ ด้แจ้ง
ไว้ในข้างต้นของสัญญานี้ห รื อที่อยูท่ ี่ผกู ้ ไู้ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นหนังสื อครั้งหลังสุ ดแล้ว ให้ ถื อ ว่ า ได้ ส่ ง ให้ แ ก่ ผู ้ กู้
และผูก้ ไู้ ด้รับและทราบหนังสื อติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรื อหนังสื ออื่นใดของผูใ้ ห้กแู้ ล้วโดยชอบ
ผูก้ ไู้ ด้อ่าน และเข้าใจข้อความในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ) .............................................................. ผูข้ อกู้
(..............................................................)
(ลงชื่อ) .............................................................. พยาน
(..............................................................)

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

(รายการต่อไปนี้ สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)
1. ผูข้ อกู้ เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน.......................................
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ.......................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
(.......................................................................)
................/........................../.............................

………….…………………………………..หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
(......................................................................)
................/........................../........................

เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตร ATM สี ชมพู
2. สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้าราชการ
3.สาเนาทะเบียนบ้าน *กรณี ใช้บตั รข้าราชการ*
4. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุ ด (ประทับตราหน่ วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้ าหน้ าที่การเงินเซ็นต์ รับรอง)
5. หนังสื อยืนยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด (2 ฉบับ)
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หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินชำระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครูสมุทรปรำกำร จำกัด
เขียนที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
วันที่..............เดือน......................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ.........ปี ปัจจุบนั อยูบ่ า้ น เลขที่........................... หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รับราชการสังกัด

… (1)...........................................................

...............................................................................................ตาแหน่ง......................................................................... และเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการจากัด เลขทะเบียนที่..................................................มีความประสงค์ให้ส่ วนราชการ
หักเงิน และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กบั ..(1)..........................................
............................................................................................................................. ....ดังนี้

.........

ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2 กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบาเหน็จ ข้าพเจ้าให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินหักเงินจาก
เงินบาเหน็จที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัดแจ้งและส่งเงินจานวนนั้น
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3 การหักเงิน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ ไม่วา่ กรณีใด เมื่อได้หกั ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี)
ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสือยินยอมนี้ให้มผี ลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมทั้งหมด
หรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด
ข้อ 5 ในกรณีที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐ
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินของส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือนเพือ่ ส่งชาระ
หนี้ ชาระค่าหุน้ และเงินอื่นใดที่พงึ จะชาระให้แก่สหกรณ์และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้
ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พือ่ ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ น
การเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ท้งั หมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
หนังสือนี้ทาขึ้นสองฉบับมีขอ้ ความตรงกันฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่...........(1)...........................................................................
...................................................................................................................ฉบับที่สอง เก็บไว้กบั ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้สาเนาให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จากัด ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(..................................................................)
ลงชื่อ ......................................................พยาน
(...................................................................)
หมำยเหตุ “(1)” หมำยถึงชื่อส่ วนรำชกำร

ลงชื่อ ......................................................พยาน
(...................................................................)
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หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สมุทรปราการ จากัด
เขียนที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
วันที่..............เดือน......................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ.........ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่........................... หมู่ที่...............
ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................................ตาบล/แขวง................................................................
อาเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รับราชการสังกัด

… (1)...........................................................

...............................................................................................ตาแหน่ง......................................................................... และเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการจากัด เลขทะเบียนที่..................................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ หักเงิน และ
..(1)..........................................
ส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั
.................................................................................................................................ดังนี้

.........

ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด แจ้งในแต่ละเดือน และส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ ออม
ทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2 กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบาเหน็จ ข้าพเจ้าให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินจาก
เงินบาเหน็จที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัดแจ้งและส่งเงินจานวนนั้นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3 การหักเงิน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ ไม่วา่ กรณี ใด เมื่อได้หกั ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี)
ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสื อยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมทั้งหมด
หรื อบางส่วน เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
ข้อ 5 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรื อหน่วยงานของรัฐ
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่วนราชการแห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือนเพื่อส่งชาระหนี้
ชาระค่าหุน้ และเงินอื่นใดที่พึงจะชาระให้แก่สหกรณ์และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้
ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูเ่ พื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการ
เพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
หนังสื อนี้ทาขึ้นสองฉบับมีขอ้ ความตรงกันฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่...........(1)...........................................................................
...................................................................................................................ฉบับที่สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้สาเนาให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(.......................................................)
ลงชื่อ ......................................................พยาน
(...............................................................)
หมายเหตุ “(1)” หมายถึงชื่อส่ วนราชการ

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

