ประกาศ !!
กรณา
ุ พิมพ์หน้
หน้า – หลัง

ติดกันด้ วย (มี 2 แผ่น 4 หน้ า)
ขอบคณครั
ุ บ

คําเตือน ผูขอกูจะตองกรอกขอความตามรายการที่

หนังสือกูเ ลขที่ ...............................................
ใหกู ................................................ บาท
(ลงชื่อ) ........................................... ผูอนุมัติ

กําหนดไว ดวยลายมือของตนเองใหถูกตองครบถวน
มิฉะนั้น สหกรณจะไมรับพิจารณา

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

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
ขาพเจา ......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่ ..................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ....................................................................................... โทรศัพท ............................................................................
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง ............................................... สังกัดหรือโรงเรียน ...........................................................................................
อําเภอ ..................................... จังหวัดอุดรธานี อัตราเงินเดือน ................................ บาท ขอเสนอคําขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังตอไปนี้
ขอ 1 ผูกูไดกูเงินจากผูใหกเู ปนจํานวน .......................... บาท (............................................................) โดยผูกูมีเงินคาหุนเปนหลักประกัน
ขอ 2 เมื่อผูกูตองการใชเงินไมเกินวงเงินกูตามขอ 1 ใหทํารายการกูที่ตู ATM ของธนาคารกรุงไทย จํากัด เพื่อโอนเงินจากบัญชีของผูใหกู
ไปเขาบัญชีออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด เลขที่บัญชี ...........................................................ของผูกู สาขา ...................................................... และ
ถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยใชตอไป การโอนเงินกูเขาบัญชีในวันใดยอมเปนหลักฐานวา ผูกูไดรับเงินจากผูใหกูแลวในวันนั้น
ขอ 3 ผูกูตกลงวาจะชําระหนี้เปนงวดรายเดือนภายในวันทําการของทุกวันสิ้นเดือน จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้นภายใน 100 งวด/เดือน
นับจากวันที่ผูใหกูโอนเงินกูครั้งสุดทายจากบัญชีผูใหกูเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของผูกู
ขอ 4 ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากเงินตนคางชําระเปนรายวัน
ขอ 5 ถาผูกูชําระหนี้ไดตามสัญญา และไมทําผิดระเบียบ/มติของผูใหกู ทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน ผูใหกูจะเตรียมเงินตนเทากับสวนที่
ผูกูไดชําระคืนแกผูใหกูแลว เพื่อไวบริการแกผูกูใหเต็มตามวงเงินในขอ 1
ขอ 6 ผูกูยินยอมและรองขอใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินงวดชําระหนี้ของผูกตู ามขอ 3
รวมดอกเบี้ยในขอ 4 เพื่อสงตอผูใหกู
ขอ 7 หากผูกูไมอาจชําระเงินงวดตามที่กําหนดได จะตองติดตอกับผูใหกูโดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาที่ผูใหกูแจงใหทราบ
ขอ 8 ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับ และระเบียบวาดวยการใหเงินกูและดอกเบี้ยเงินกู ของผูใหกูที่ไดกําหนดขึ้น
ถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้งหากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผกู ูทราบลวงหนา
ขอ 9 หากผูกูผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ใหถือวาผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด สัญญากูเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน ผูกูยินยอมใหผูใหกู
ฟองรองบังคับคดีไดทันที และผูกูยินยอมชดใชคาเสียหายที่ผูใหกูตองใชจายไปในการดําเนินคดีแกผูกูโดยครบถวน
ขอ 10 ถาผูกูประสงคจะลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับขอ 45, 46 และ 48 จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจะจัดการชําระหนีซ้ ึ่งมีตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวขางตน เมื่อขาพเจาไดรับเงินเดือน
คาจาง บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะจายเงินใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอม
ใหเจาหนาที่ผูจายเงินดังกลาว หักเงินชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยสงชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือกูเงินนี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วันที่ทําหนังสือนี้

ความเห็นของผูบังคับบัญชา
เห็นควรใหกูได
(ลงชื่อ) .....................................................................................
(.....................................................................................)
ตําแหนง ..................................................................................

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

(ตองแนบสําเนาบัญชีจายเงินเดือน เดือนลาสุดที่มีผูบังคับบัญชาชัน้ ตนรับรองดวย)

(โปรดพลิก)

สําหรับเจาหนาที่สหกรณบันทึกรายการ
วงเงินกูเพือ่ เหตุฉกุ เฉิน
อัตราเงินเดือน

มีเงินคาหุน

มีสิทธิ์กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินได

หนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ

จํากัดวงเงินกู

ขอชี้แจงอื่นๆ .....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ................................................... เจาหนาที่
............/...................../.............
เห็นควร

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

(ลงชื่อ) .................................................. ผูจัดการ
............../................../..............

เห็นควร

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

(ลงชื่อ) .................................................. ประธานกรรมการ
.............../..................../...........

**สําหรับผูก *ู *
ขาพเจา .........................................................................................ไดรับเงินกูเปนจํานวนเงินเทากับที่ผูใหกูโอนเขาบัญชี
เงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด ของขาพเจาไปเปนการถูกตองแลว ณ วันที่ผูใหกูโอนเขาบัญชีทุกครั้ง
(ลงชื่อ) ............................................. ผูรับเงิน

หมายเหตุ : หากมีรอย ขีด ฆา ขูด ลบ ผูกูตองลงลายมือชื่อกํากับทุกครั้งในคําขอกู

หนังสือแสดงความประสงคของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ตามบันทึก
ขอตกลงการใหบริการ ระหวาง บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2549
วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ......................
ดวยขาพเจา ......................................................... อยูบานเลขที่ ......................... หมูท ี่ ..........................
ถนน ................................... ตําบล ............................... อําเภอ ................................ จังหวัด
.................................
ซึ่งตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ผูใหความตกลง”
โดยที่
(ก) บมจ. ธนาคารกรุงไทย ซึง่ ตอไปนีจ้ ะเรียกวา “ธนาคาร” และสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
ซึ่งตอไปนีจ้ ะเรียกวา “สหกรณ” ไดรวมกันจัดทําบันทึกขอตกลงการใหบริการทางการเงินแกสมาชิกของสหกรณ
ที่ไดรับอนุมัติวงเงินกูจากสหกรณ โดยผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร ฉบับลงวันที่ 25 กันยายน 2549
ซึ่งตอไปนีจ้ ะเรียกวา “บันทึกขอตกลงฯ”
(ข) ผูใหความตกลงเปนสมาชิกของสหกรณที่มีบญ
ั ชีเงินฝากที่เปดไวกับสหกรณ และ/หรือ ไดรับอนุมัติ
วงเงินกูจ ากสหกรณ และมีความประสงคเขารวมใชบริการทางการเงินกับธนาคาร ตามบันทึกขอตกลงฯ ดังกลาว
โดยหนังสือฉบับนี้ ผูใหความตกลงขอแสดงความประสงคในการเขารวมใชบริการทางการเงินกับธนาคาร
ดังกลาว และไดจัดทําหนังสือฉบับนี้ไวใหแกธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ผูใหความตกลงขอใหคํารับรองและยืนยันวา ผูใหความตกลงมีฐานะเปนสมาชิกของสหกรณทมี่ ีบัญชี
เงินฝากกับสหกรณ และ/หรือ ไดรับอนุมัตวิ งเงินกูจากสหกรณและมีความประสงคเขารวมใชบริการทางการเงิน
กับธนาคาร ตาม (ข) ขางตน และผูใหความตกลงยินยอมผูกพันตนตอธนาคารในการทีจ่ ะปฏิบัติตามเงื่อนไข
และขอตกลงในบันทึกขอตกลงฯ ดังกลาวทุกประการ โดยไดเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยบญ
ั ชีเลขที่ .......................
.....................................................ชื่อบัญชี ........................................................................กับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
สาขา ........................................................... ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “บัญชีเงินฝาก” และจะรักษาสภาพบัญชีเงินฝาก
ไวตลอดเวลาทีผ่ ใู หความตกลงยังคงมีภาระหนี้คางชําระอยูกบั สหกรณ
2. ผูใหความตกลงขอใหความยินยอมแกธนาคารในการหักเงินจากบัญชีออมทรัพยของผูใหความตกลง
เพื่อชําระคาธรรมเนียม คาใชจาย และ/หรือ คาบริการใดๆ อันเนื่องจากการใหบริการตามบันทึกขอตกลงฯ ใหแก
ธนาคาร รวมทัง้ ตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ทีร่ ะบุไวในบันทึกขอตกลงฯ ทุกประการ
/3. คูสัญญา...

3. คูสัญญาทุกฝายตกลงใหถือหนังสือฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงฯ หากมีขอความใดในหนังสือ
ฉบับนี้ขัดหรือแยงกับขอความในบันทึกขอตกลงฯ คูสัญญาทุกฝายตกลงใหบงั คับและตีความตามที่ระบุ ไวในบันทึก
ขอตกลงฯ เปนสําคัญ
หนังสือฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกันคูสัญญาตางฝายตางถือไวฝายละหนึง่ ฉบับ
โดยคูสัญญาทุกฝาย ไดอานขอความในหนังสือฉบับนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามประสงคของตน จึงได
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ) ............................................................. ผูใหความตกลง
(..............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน .........................................

สหกรณออมทรัพยครูอดุ รธานี จํากัด
(ลงชื่อ) ............................................................. ผูมอี ํานาจกระทําการ
(..............................................................)

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
(ลงชื่อ) ............................................................. ผูมอี ํานาจกระทําการ
(..............................................................)

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

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

