เอกสารบันทึกเสนอ
สําหรับเจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ บันทึกเสนอ
-เอกสารประกอบคําขอกู ้
ตรวจเอกสารหลักฐานแล้ว
-ห้ามใช้นายาลบคํ
ํ
าผิด
ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อม
เซ็ นชือกํากับไว้

1 ฉุกเฉิ น ผ่านเครืองเอที เอ็ม
สัญญากู้เงิ นเพือเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด

คําขอกูเ้ งินฉุ กเฉิ น

สัญญาเงินกูเ้ ลขที...................................
วันที……………………….…………….……

สําเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอืนทีทางราชการออกให้ของ (ผูก้ ู ้ / ผูค้ า)ํ พร้อมคู่สมรส
สําเนาทะเบียนบ้าน / ทะเบียนสมรส (ผูก้ ู ้ / ผูค้ า)ํ พร้อมคู่สมรส
หลักฐานการเปลียนชือตัวและชือสกุล (ผูก้ ู ้ / ผูค้ า)ํ
สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด ณ วันทียืนกู ้
สําเนาหน้าเลขทีบัญชีธนาคารกรุงไทย
Statement หรือสําเนารายละเอียดสมุดบัญชีธนาคารทีโอนเงินเดือนเข้าบัญชี (เดือนเดียวกับสลิปเงินเดือน)
หนังสือรับรองการกูเ้ งิน ระบุสญั ญาเลขที วงเงินกู ้ เงินงวดชําระหนี และยอดหนีคงเหลือ ทุกสัญญา จากธนาคารออมสิน และหรือสถาบันการเงินอืนๆ
หากกรณี สมาชิกไม่มหี นีจากสถาบันการเงิน นันๆ ให้ขอหนังสือรับรองการไม่มหี นี มาประกอบด้วย

เรียน คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ด้วย นาย นาง นางสาว................................................................สมาชิกเลขที………………..….…สังกัด/โรงเรียน……….………………………..……
อําเภอ……………………………….…... จังหวัดกาฬสินธุ ์ มีความประสงค์ขอกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิน ผ่านเครือง เอทีเอ็ม จํานวน ......................... บาท

เงินเดือน …................................... บาท
- เงินเดือน คงเหลือรับจริง

………………………..……. บาท

-

……..…………….……….. บาท

% ของเงินเดือน

- เงินประจําตําแหน่ง

..................................... บาท

- เงินชําระหนี อืนๆ

....................................บาท

เงินเดือน คงเหลือ

.................................... บาท

ชําระ ต่องวด ..................................บาท

………………………………………………………….

………………………………………………………..

……………………………………………………………

………………………………………………………

(ลงชือ). ..................................................
(.....................................................)

(ลงชือ). ...................................................
(......................................................)

เจ้าหน้าที
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(ลงชือ). ...................................................
(........................................................)
รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ

หัวหน้าฝ่ าย / ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย
…………………………………………………………
……………………………………………………

(ลงชือ). ..................................................
(......................................................)
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

(ลงชือ). ..................................................
(.........................................................)
กรรมการ และเลขานุ การ/ กรรมการ และผช.เลขานุ การ

(ลงชือ). .................................................
(......................................................)
ประธานกรรมการ ฯ / รองประธานกรรมการฯ

(..อนุมตั ิ โดยมีเงือนไขให้หกั เงิ น ณ ทีจ่าย และชําระหนี สัญญาเดิ ม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์กาํ หนด..)

สัญญากูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ น ผ่านเครืองเอทีเอ็มสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ ์ จํากัด
สําหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ กรอกรายละเอียดข้อมูล และรายละเอียดข้อมูลผูค้ าประกั
ํ
น

คําขอกูเ้ งินฉุ กเฉิ น - -

เรียน คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ข้าพเจ้า……………………………………..…….… อายุ………... ปี สมาชิกเลขทะเบียน……..….. ส.ค.ส.เลขที......................รับราชการหรืองานประจํา
ตําแหน่ง….……..…..สังกัด/โรงเรียน………..…………อําเภอ……..….จังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้รบั เงินได้รายเดือน..................บาท เงินประจําตําแหน่ง/เงินวิทยฐานะ............... บาท
เลขทีบัตรประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ สถานภาพ โสด สมรส หย่า ม่าย ปัจจุบนั ข้าพเจ้าพักอยู่ทบ้ี าน............................... เลขที…….…
หมูท่ .............
ี
ถนน…………….…....ตําบล………..........….อําเภอ….…….………...จังหวัด.………….…..….โทรศัพท์/ มือถือ……………………..…..
ข้อ1.มีความประสงค์ขอกู เ้ งินเพือเหตุฉุก เฉิ นผ่ า นเครื องเอทีเ อ็มในวงเงินจํา นวน……….…............……...…บาท(...…………………………………..….…)
มีวตั ถุประสงค์เพือ..............................................................................................................โดยใช้บคุ คลคําประกันดังนี
1 ชือ – สกุล …………………….……..……..……. อายุ…....ปี สมาชิกทะเบียนที.....................ตําแหน่ ง ............................... สังกัด/โรงเรียน...............................
อํา เภอ ........................จัง หวัด กาฬสิน ธุ ์ เงิน ได้ร ายเดือ น.................บาท เงิน ประจํา ตํา แหน่ ง /เงิน วิท ยฐานะ ..................บาทโทรศัพ ท์บ า้ น/ทีทํา งาน/
มือถือ .......................................ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................................เลขที...........หมู่ท...........
ี
ถนน........................ตําบล.........................อําเภอ.................................
จังหวัด…………………… ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน .................................... บาท (...................................................)
จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ…………………….………ลายมือชือ
ชือ – สกุล …………………….……..……..……. อายุ…....ปี สมาชิกทะเบียนที.....................ตําแหน่ ง ............................... สังกัด/โรงเรียน...............................
2 อํา เภอ ........................จัง หวัด กาฬสิน ธุ ์ เงิน ได้ร ายเดือ น.................บาท เงิน ประจํา ตํา แหน่ ง /เงิน วิท ยฐานะ ..................บาทโทรศัพ ท์บ า้ น/ทีทํา งาน/
มือถือ .......................................ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................................เลขที...........หมู่ท...........
ี
ถนน.......................ตําบล..........................อําเภอ.................................
จังหวัด……………..……… ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน.................................. บาท (...................................................)
จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ…………………….………ลายมือชือ
ข้อ2.ในการรับเงินกู ้ ตามจํานวนเงินในข้อ เมือสหกรณ์อนุมตั วิ งเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าตกลงทํารายการด้วยบัตรเอทีเอ็ม ผ่านระบบเครืองฝาก–ถอนเงินอัตโนมัตขิ องธนาคาร
เพือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าผ่านธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)บัญชีเลขที __- __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __
สาขา............................... โดยมีจาํ นวนเงินทีขอโอนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจํานวนเงินกูท้ ได้
ี รบั อนุมตั ติ ามข้อ และข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่า การโอนเงินกูเ้ ข ้าบัญชี
ของข้าพเจ้าในวันใดให้ถอื เป็ นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รบั เงินกูเ้ รียบร้อยแล้วในวันนัน
ข้อ3.เมือสหกรณ์ ได้อนุ มตั ิวงเงินกูใ้ ห แ้ ก่ขา้ พเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหนีเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินตามสัญญาเงินกูเ้ ดิมค้างชําระอยู่กบั สหกรณ์เป็ นจํานวนเท่าใดนันให ถ้ อื ว่า
จํานวนหนีคงเหลือดังกล่าวเป็ นส่วนหนึงของวงเงินกูต้ ามหนังสือสัญญากูฉ้ บับใหม่นี และให้สญั ญาเงินกูฉ้ บับเดิมเป็ นอันระงับไปและข้าพเจ้ามีสทิ ธิทาํ รายการโอนเงินกูภ้ ายในวงเงิน
คงเหลือจากวงเงินกูท้ ได้
ี รบั อนุมตั ิ หลังจากหักชําระหนีตามสัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมออกแล้ว
ข้อ .ข้าพเจ้า ตกลงว่าจะชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบียเป็ นรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน(เว้นแต่งวดสุดท า้ ย)ส่ง ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบียเดือนละ………..…... บาท
(………..………………………………….) ระยะเวลาการส่งชําระหนีเงินกู ้ จํานวน……….งวด นับจากวันทีสหกรณ์โอนเงินกูค้ รังสุดท้ายจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ เขา้ บัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ของข้าพเจ้า และข ้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบียเงินกูใ้ นอัตรา ทีสหกรณ์กาํ หนด
ในกรณี มเี หตุจ ําเป็ นทีสหกรณ์จะต้องปรับเปลียนอัตราดอกเบียแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลียนอัตราดอกเบียทีกําหนดไวใ้ นวรรคก่อนได้ตามเห็นสมควร
เมือใดก็ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าและผูค้ าประกั
ํ
นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดชําระหนี (เงินต้นและดอกเบีย) แต่ละงวดถึงกําหนดชําระภายในวันจ่ายเงินเดือนทีระบุไว ้ สําหรับงวด นันๆ หากผิดนัดเงินงวดชําระหนีงวดใด
งวดหนึง ข ้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลียนอัตราดอกเบียเป็ นอัตราดอกเบียในระหว่างผิดนัดชําระหนีตามระเบียบของสหกรณ์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้า หัก ณ ทีจ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ
และนําส่งต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินงวดชําระหนี ทีระบุไว้ในหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รบั ทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเงือนไขการให้เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินผ่านเครืองเอทีเอ็มตลอดจนขอ้ ตกลงการใช้บริการทางการเงิน
ทีระบุไวด้ า้ นหลังหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนีแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับพร้อมปฏิบตั ิตาม และใหถ้ อื เป็ นส่วนหนึงของหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี มีผลผูกพันขา้ พเจ้าโดยสมบูรณ์ทุก
ประการ
ข้อ . เมือหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนีครบกําหนด หากสหกรณ์ หรือขา้ พเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญาให้ถอื ว่า หนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนีมีผลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงือนไข
คงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบกําหนดหรือมีการเปลียนแปลงหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับใหม่
ลงชือ......……………………….………..……..………..……………. ผูก้ ู ้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและเขา้ ใจขอ้ ความในหนังสือสัญญากูฉ้ บับนีแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
(………………………………..…………..…………………)

คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชาผูก้ ู ้
ข้าพเจ้า…………………………………………….……..ตําแหน่ ง ……………..…..……สังกัด/โรงเรียน….…....................................... ขอรับรองว่า เป็ นลายมือชือของผูข้ อกูเ้ งินจริงและ
ได้พจิ ารณาตามทีรูเ้ ห็นและตามทีสอบถามแล ้วเป็ นจริงทุกประการ และผูข้ อกู ้ อยู่ในระหว่างขอย้ายไป............ ไม่ขอย้าย เห็นควรอนุ มตั ิ ไม่ควรอนุ มตั ิเหตุผล...........
(ลงชือ) ……………………………….…………ผูบ้ งั คับบัญชา
จัดพิมพ์/เกณฑ์เงินกู-้ แบบฟอร์ ม ณ วันที มีนาคม
/ ทันญาพร
(.................................................)
( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ หักเงินชําระหนี ค่าหุน้ หรือเงินอืนใดให้แก่สหกรณ์
และให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินปันผลเงินเฉลียคืนหรือเงินอืนใดทีมีสทิ ธิได้รบั โดยหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก

คําขอกูเ้ งินฉุกเฉิ น -

-

ทําทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ ์ จํากัด
วันที...............เดือน..........................พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้านายนางนางสาว.........................................................................อายุ…......ปี เลขบัตรประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__
ปัจจุบนั อยูห่ มูบ่ า้ น............................................. เลขที................หมู่ท................ซอย.............................
ี
ถนน...................................... ตําบล ..............................................
อําเภอ....................................จังหวัด .......................................
 รับราชการ หรืองานประจําตําแหน่ง.............................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ .............................. จังหวัด.........................
ได้รบั เงินเดือน............................บาทเงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ..............บาท โทรศัพท์/มือถือ-ทีทํางาน/ บ้าน ...........................................................

 สมาชิกเลขทะเบียนที.....................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน ทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนําส่งเงินให้สหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีต่อสหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกอยู่เพือให้ตน้ สังกัดหักส่งเงินทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ทังปัจจุบนั และอนาคต ส่งให้แก่สหกรณ์ ดังนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ –บํานาญ หรือ เงินอืนใดทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ หรือหน่วยงานที
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทังปัจจุบนั อนาคต ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืนแลว้ แต่กรณีให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าทุกเดือน
โดยหักเป็ นลําดับแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไว้ว่า “ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542
มาตรา42/1เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสือไวก้ บั สหกรณ์ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อืนใดทีสมาชิกปฏิบตั ิหน้าทีอยู่หกั เงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอืนใดทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชําระหนีหรือภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตาม
จํานวนสหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีหรือภาระผูกพันนันจะระงับสินไปให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าวและส่งเงินทีหักไว้นนให้
ั แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมการหักเงินตามวรรคหนึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก
ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้าง และได้รบั บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอืนใดข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอืนใด ทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้ง และให้ส่งเงิน
จํานวนดังกล่าวนันให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกครัง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้างเงินบําเหน็จ-บํานาญ หรือเงินอืนใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ข้อ 2.เมือได้หกั ชําระหนีแก่ทางราชการแลว้ (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอม
ให้หกั เงินดังกล่าวส่งชําระหนีให้สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตาม ข้อ 3. นี ให้มผี ลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน
จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีสินทีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 5. ในกรณีทข้ี าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่วนราชการทีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอืนหรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินได้
รายเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ-บํานาญ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล ้วแต่กรณี เพือส่งชําระหนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืน ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนีทุกประการ
เพียงแต่สหกรณ์ได้มหี นังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพือดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนขา้ พเจ้าก็เป็ น
การเพียงพอแล ้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินทีสหกรณ์จ่ายให้ขา้ พเจ้า รวมทังสิทธิเรียกร้องต่างๆ ทีข้าพเจ้า
ได้รบั ในระหว่างทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนีของข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนีเป็ นลําดับแรก ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้า
กองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จนกว่าจะชําระหนีเสร็จสิน ตามมาตรา42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไวใ้ น
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบขอ้ ความและถ้อยคําในหนังสือนีทังหมดแล ้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไวเ้ ป็ นสําคัญหนังสือยินยอมฉบับนี ข้าพเจ้าได้ทาํ ไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชือ .....................................พยาน/กรรมการเขต

(........................................)
จัดพิมพ์/เกณฑ์เงินกู-้ แบบฟอร์ ม ณ วันที

มีนาคม

ลงชือ..................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูก้ )ู ้ ลงชือ .................................... พยาน/การเงิน /ผอ./รร.,สถาบัน

(.............................................)
/ ทันญาพร

( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

(.............................................)

คําขอกูเ้ งินฉุ กเฉิ น - -

บันทึกข้อตกลงการใช้บริการเงินกูผ้ ่านเครืองเอทีเอ็ม

**ฉบับนีเก็บไว้ทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด***

.ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า ในกรณีทีสหกรณ์อนุ มตั ิวงเงินกูแ้ ล้วจะดําเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจํานวนทีธนาคารกําหนดให้ถอนได้ในแต่ละวันและจะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า บาท
.ในการทํารายการผ่านระบบเครืองฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติธนาคาร ผ่านบัตรเอทีเอ็ม ผูใ้ ช้บริการตกลงทํารายการด้วยรหัสลับประจําตัวของตนเองหากยอมให้บุคคลอืน นําบัตรไปทํารายการแทน
ยินยอมรับผิดชอบแทนในการทํารายการทางการเงินทีเกิดขึน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
.ในกรณีทบัี ตร เอทีเอ็ม เกิดการสูญหาย หรือถูกบุคคลอืน นําไปใช้โดยมิได้รบั คํายินยอมจากผูใ้ ช้บริการ ผูใ้ ช้บริการตกลงจะรีบดําเนินการ แจ้งอายัดบัตรดังกล่าวต่อธนาคารกรุงไทยฯ ภายใน
ชัวโมง นับตังแต่ทราบเหตุ และแจ้งต่อสหกรณ์ นับตังแต่เวลาเริมทําการของสหกรณ์ทนั ที มิฉะนัน ข้อตกลงยินยอมให้ถือว่า บรรดารายการทีเกิดขึนในขณะเวลาดังกล่าว เป็ นการกระทําโดยตัว
ผูใ้ ช้บริการเองทังสิน
. เมือได้รบั เงินกู ้ หรือเงินอืนใด จากสหกรณ์ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารในนามของผูใ้ ช้บริการ ตามเลขบัญชีทีระบุไว้ในหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี
. บรรดาเอกสาร ใช้บริการทํารายการเงินกูฉ้ ุกเฉินผ่านระบบเครือง เอทีเอ็มทีใช้บริการหรือบุคคลอืนใด ทํารายการผ่านเครืองบริการฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม ยินยอมให้ถือว่าเป็ น
หลักฐาน การใช้บริการทางการเงินระหว่างผูใ้ ช้บริการ และสหกรณ์ได้
. ในกรณีทีเลขทีบัญชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้บริการได้เปลียนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ มีจาํ นวนเงินไม่เพียงพอกับจํานวนเงินทีมีการทํารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ
ผูใ้ ช้บริการทําผิดเงือนไขการให้บริการตามข้อตกลงฯและหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับและ/หรือยกเลิกการให้บริการตามรายการนันๆ ทันที โดยไม่ถือเป็ น
ความบกพร่องหรือการปฏิบตั ิผดิ สัญญาของสหกรณ์แต่อย่างใด
. ผูใ้ ช้บริการ ตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีธนาคารเห็นสมควร โดยถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั ทราบการเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว แล้วนับ
จากวันทีสหกรณ์ได้รบั หนังสือแจ้งจากธนาคาร หรือนับแต่ได้มกี ารปิ ดประกาศของสหกรณ์เกียวกับการเปลียนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
. ผูใ้ ช้บริการ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และ/หรือค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ทีผู ใ้ ช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนาคารตามบันทึกขอ้ ตกลงการใช้
บริการ จากบัญชีเงินฝากสมาชิกทีมีอยู่กบั ธนาคาร เพือชําระหนีดังกล่าวได้ทนั ที ตามทีธนาคารเห็นสมควร
9. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการเงินกูผ้ ่านเครือง เอทีเอ็ม ฉบับนีให้ถือเป็ นส่วนหนึง ของข้อตกลงฯและหนังสือสัญญากูเ้ งิน หากมีขอ้ ความใดในบันทึกฉบับนี ขัดแย้งกับข้อความตามหนังสือสัญญากู ้
เงิน ให้ตีความตามข้อตกลงและหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและเขา้ ใจขอ้ ความในหนังสือสัญญากูเ้ งินนีแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชือ ................................................... ผูใ้ ช้บริการ(ผูก้ )ู ้

(..............................................)
หนังสือแสดงความประสงค์ของสมาชิกสหกรณ์ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการระหว่าง
ลงวันที
บมจ.ธนาคารกรุงไทย กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ ์ จํากัด ฉบับ

กันยายน

วันที..........เดือน ..................................พ.ศ.................... .
ด้วยข้าพเจ้า....................................................................ปัจจุบนั อยู่บา้ น................................บ้านเลขที..............หมู่ท.............ถนน...................................
ี
ตําบล ..............................อําเภอ .............................จังหวัด...............................ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ผูใ้ ห้ความตกลง”
โดยที (ก) บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “ธนาคาร” และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ ์ จํากัด ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “สหกรณ์” ได้ร่วมกัน
จัดทําบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ทีได้รบั อนุ มตั ิวงเงินกูจ้ ากสหกรณ์ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ฉบับลงวันที
................................................. ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บันทึกข้อตกลงฯ”
(ข) ผูใ้ ห้ความตกลงเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที มีบญั ชีเงินฝากทีเปิ ดไว้กบั สหกรณ์ และ/หรือ ได้รบั อนุมตั ิวงเงินกูจ้ ากสหกรณ์และมีความประสงค์เข้าร่วมใช้
บริการทางการเงินกับธนาคาร ตามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว
โดยหนังสือฉบับนี ผูใ้ ห้ความตกลงขอแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมใช้บริการทางการเงินกับธนาคารดังกล่าว และได้จดั ทําหนังสือฉบับนีให้ไวแ้ ก่ธนาคาร
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.ผูใ้ ห้ความตกลงขอให้คาํ รับรองและยืนยันว่า ผูใ้ ห้ความตกลงมีฐานะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ทีมีบญั ชีเงินฝากทีเปิ ดไว้กบั สหกรณ์ และ/หรือ ได้รบั อนุ มตั ิ
วงเงินกูจ้ ากสหกรณ์และมีความประสงค์เข้าร่วมใช้บริการทางการเงินกับธนาคาร ตาม(ข) ข้างต้น และผูใ้ ห้ความตกลงยินยอมผูกพันตนต่อธนาคารในการทีจะปฏิบตั ิ
ตามเงือนไขและข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงฯดังกล่าวทุกประการโดยได้เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขทีบัญชี__- __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __
ชือบัญชี............................................. บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา.............................................ซึงต่อไปนีจะเรียกว่า “บัญชีเงินฝาก” และจะรักษาสภาพบัญชี เงิน
ฝากไว้ตลอดเวลาทีผูใ้ ห้ความตกลงยังคงมีภาระหนีค้างชําระอยู่กบั สหกรณ์
.ผูใ้ ห้ความตกลงขอให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ห้ความตกลง เพือชําระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าบริการใดๆ
อันเนืองจากการให้บริการ ตามบันทึกข้อตกลงให้แก่ธนาคาร รวมทังข้อตกลงยินยอมปฏิบตั ิ ตามเงือนไขต่างๆ ทีระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ ทุกประการ
.คู่สญั ญาทุกฝ่ ายตกลงให้ถอื หนังสือฉบับนีเป็ นส่วนหนึงของบันทึกข้อตกลงฯ หากมีขอ้ ความใดในหนังสือฉบับนีขัดหรือแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงฯ
คู่สญั ญาทุกฝ่ ายตกลงให้บงั คับและตีความตามทีระบุในบันทึกข้อตกลงฯ เป็ นสําคัญ
ลงชือ ...................................................... ผูใ้ ช้บริการ (ผูก้ )ู ้
(.......................................................)
จัดพิมพ์/เกณฑ์เงินกู-้ แบบฟอร์ ม ณ วันที

มีนาคม

/ ทันญาพร

( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน ณ ทีจ่าย

คําขอกูเ้ งินฉุ กเฉิ น - -

เขียนที……………….…………………….………………………….
วันที …..…เดือน………………………พ.ศ.……………..…….

เรียน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธุ ์ / ผูอ้ าํ นวยการ / หัวหน้าหน่ วยงาน ทุกแห่ง
ข้อ 1.ข้า พเจ้า (ผู ้กู ้)นายนางนางสาว……………………….………………………..……………….…อายุ . ...........ปี สมาชิ ก เลขทะเบี ย น
ที……………….....…ตําแหน่ง............................... สังกัด/โรงเรียน………….…………….….……….………อําเภอ…………..…….... จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้กูเ้ งินจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ ์ จํากัด ตามสัญญาที .........……ลงวันที………… เดือน ……………..…. พ.ศ. ............. เงินกูจ้ ํานวน …………............… บาท
(..........................................................) ข้าพเจ้ายินยอมให้หวั หน้าการเงิน หรือผูม้ หี น้าทีจ่ายเงินเดือนของหน่วยงาน ทีข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอืนใดที
ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัด เพือชําระหนีตามสัญญาเงินกู ้ ไม่ว่าจะเป็ นหนีต้นเงิน ดอกเบีย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี และค่าเสียหายตามทีปรากฏ ใน
สัญญาเงินกู ้ ให้ได้จนเต็มจํานวน และครบตามสัญญาการกูเ้ งิน ทังนี โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผูก้ ูย้ ินยอมทราบก่ อน และในกรณี ทีข้าพเจ้าย้าย
หน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หวั หน้าการเงิน หรือผูม้ หี น้าทีจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ หักเงิน หรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานที
ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพือชําระหนีดังกล่าวให้กบั สหกรณ์ต่อไปจนครบตามสัญญา
ข้อ 2.

ข้าพเจ้า …………………………………………..…….….ผูค้ ําประกันคนที ( ) ข้าพเจ้า ………………………………………..…….….ผูค้ ําประกันคนที ( )
(...........................................................)
(........................................................)

ได้คําประกันการกูเ้ งินของ นาย

นาง

นางสาว .……………….…………………………………………..…ผูก้ ู ้ ตามสัญญาการกูเ้ งินเลขที.………ลง

วันที…..… เดือน……. พ.ศ. ......... ยินยอมให้หวั หน้างานการเงินของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือ เงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้า
สังกัดเพือชําระหนีแทนผูก้ ู ้ ในกรณีทผูี ก้ ูไ้ ม่ชาํ ระหนีตามขอ้ 1.ให้แก่สหกรณ์ฯและในกรณีทีข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานขา้ พเจ้ายินยอมให้หวั หน้างานการเงินของหน่วยงานที
ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพือชําระหนีดังกล่าวให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ต่อไปและให้มผี ลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

และแก้ไข ฉบับที พ.ศ.

มาตรา /

อนึง หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือนฉบับนี ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนจนกว่าจะชดใช้เงินกูจ้ นเสร็จสิน หรือ ได้รบั ความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาฬสินธุ ์ จํากัดก่อน

(ลงชือ).................................พยาน/กรรมการเขต (ลงชือ) …………..…….….….ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูย้ นคํ
ื าขอกู)้ (ลงชือ)............................พยาน/การเงิน /ผอ./รร.,สถาบัน
(………..……….……..………....)
(………..……….………..………....)
(………..……….…..…..………....)
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ตามที นาย นาง นางสาว .……………………….…………………………..……………..…….……… สมาชิกเลขทะเบียนที …………………………..…...
สังกัด/โรงเรียน .......................................................... อําเภอ.................................................................... จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รบั อนุ มตั ิให้กูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิน
ผ่านเครืองเอทีเ อ็ม นี ตามสัญญาเลขที .............................…ลงวันที……………………….…… เดือน ………………………..…….…. พ.ศ. .............................
เงินกูจ้ าํ นวน...........................…….……..บาท (..........................................................................) ระยะเวลาตามสัญญาส่งงวดชําระหนี ………………….…..งวด
ชําระเงินต้น พร้อมดอกเบียเงินกูเ้ ดือนละ ……………………….….... บาท นัน
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าผูก้ ูเ้ ป็ นผูม้ คี วามสามารถในการส่งชําระหนีเงินกู ้ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด และยินยอมหักเงินเดือน หรือ เงิน
ได้อืนใดของผูก้ ู ้ เพือชําระหนีเงินกู ้ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด เป็ นรายแรกตลอดจนครบตามสัญญา

(ลงชือ) ………………….………..…………….ผูร้ บั รอง
(…………………..………..…………….)
หัวหน้างานการเงิน / ผูช้ ่วยหัวหน้าการเงิน
จัดพิมพ์/เกณฑ์เงินกู-้ แบบฟอร์ ม ณ วันที

มีนาคม

/ ทันญาพร

( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

(ลงชือ)………………….…………….………….ผูร้ บั รอง
(………………….……….……………….)
ผูอ้ าํ นวยการ /รองผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าหน่วยงาน /ผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน

สัญญาคําประกันสําหรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น ผ่านเครื องเอทีเอ็ม
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เขียนที.......................................................................................
วันที.............เดือน..........................พ.ศ................
ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที......................อายุ..............ปี เลขประจําตัวประชาชน หลัก
ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบท้ายหนังสื อนีรับราชการหรื องานประจําใน ตําแหน่ง............................................
สังกัด/โรงเรี ยน..............................................................................อําเภอ..........................................จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที................หมู่ที.........ซอย....................ถนน.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด.........................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................โทรศัพท์................................เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ ง/วิทยฐานะ.......................บาทขอ
ทําสัญญาคําประกันเงินกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด ซึงต่อไปในสัญญาคําประกันนีจะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ1. ตามที นาย นาง
นางสาว........................................................................(ต่อไปเรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ) ได้กูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ นผ่าน
เครื องเอทีเอ็ม จากสหกรณ์ โดยมีเงือนไขการเบิกรับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ และการชําระหนี ตามหนังสื อสัญญาเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น ผ่านเครื อง เอทีเอ็ม
เลขที.........../...........ลงวันที...................... เป็ นเงินจํานวน..............................บาท (............................................................) และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวไปจากสหกรณ์ โดยถูกต้องแล้วนัน ข้าพเจ้าตกลงยินยอมคําประกันเพือหนี สิ นเกียวกับเงินกูร้ ายนี ไม่ว่าผูก้ ูจ้ ะได้รับเงินกู้ไปแล้ว และ /หรื อ
จะรั บเงิน กู้ในอนาคต หรื อ ตามเงือนไข ถ้าผูก้ ู้ผิดสั ญญาไม่ช าํ ระหนี ข้าพเจ้ายอมรั บ ผิดชําระหนี แทน เป็ นเงิ นจํานวน ................................บาท
(..............................................................) พร้อมดอกเบียและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีรายนีด้วย
ข้อ2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคําประกันหนี ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื องการส่ งเงินงวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และการ
เรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามทีกล่าวไว้ในหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ําหรับเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น ผ่านเครื องเอทีเอ็ม นันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอม
ปฏิบตั ิตาม ข้อผูกพันนันๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสิ นและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การทีข้าพเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้า หลุดพ้นจาก
การคําประกันรายนี จนกว่าผูท้ ีข้าพเจ้าคําประกันไว้นี จะได้จดั ให้สมาชิกอืนซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
แทนข้าพเจ้า
ข้อ4. ในกรณี ทีข้าพเจ้าต้องชําระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับ
แต่วนั ทีผูก้ ผู้ ิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี แทนผูก้ ูโ้ ดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของหน่ วยงานทีข้าพเจ้าสังกัด หักจํานวนเงิน ณ ทีจ่าย
ชําระหนี ซึ งข้าพเจ้าต้องชําระให้แก่สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับจากหน่ วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย
โดยข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดมอบไว้กบั สหกรณ์เพือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า และความยินยอม
นีให้มีอยูต่ ลอดไป ทังนีจนกว่าจะได้ชาํ ระหนีตามสัญญาเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิน ผ่านเครื องเอทีเอ็ม ทีข้าพเจ้าได้คาประกั
ํ
นนัน โดยสิ นเชิงแล้ว
ข้อ . เมือผูก้ ผู้ ิดนัดชําระหนี ให้สหกรณ์มีหนังสื อบอกกล่าวแก่ขา้ พเจ้า ณ บ้านเลขที .............หมู่ที..........ซอย......................ถนน...................
ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด.......................รหัสไปรษณี ย.์ ................หรื อตามทีข้าพเจ้าได้แจ้งเปลียนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอยู่จากทีได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้
สหกรณ์ท ราบ หากสหกรณ์ ได้มีหนังสื อ บอกกล่าว ณ สถานที ตามข้อ หรื อ มีการดําเนิ น คดีเกี ยวกับหนี สิ น ตามสัญญานี ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมี
ภูมิลาํ เนาอยู่ตามทีระบุไว้ในหนังสื อนี ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรื อโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสื อบอกกล่าวยังไปไม่ถึงหรื อสหกรณ์ไม่มีหนังสื อบอกกล่าวแก่
ข้าพเจ้า
ข้อ7. หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดีเกียวกับหนีสิ นตามสัญญานี ข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ทีศาลจังหวัดกาฬสิ นธุ์
สัญญาคําประกันฉบับนี ทําไว้ ณ วันทีซึงระบุขา้ งต้น ข้าพเจ้าได้พิจารณาไตร่ ตรองโดยรอบคอบและได้อ่านข้อความในสัญญานี โดยตลอด
แล้วเห็นว่าถูกต้อง และข้าพเจ้าสมัครใจเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา

…………………………….ผูค้ าประกั
ํ
น
ข้า พเจ้า ขอรั บ รองว่ า เป็ นลายมื อ ชื อของผู ้ค ํา
(.........................................................)
ประกัน จริ งและตามทีข้า พเจ้า ได้ส อบถามผู ้ค าํ
ประกันซึ งได้แสดงไว้ในสัญญาคําประกันนี แล้ว
……………………………พยาน/การเงิน/ผอ.รร.
เป็ นจริ งทุกประการ

(ลงชือ)...............................................................
(...........................................................)

ตําแหน่ง..............................................................

คํายินยอมของคู่สมรสของผู้คําประกัน
ข้าพเจ้า......................................................เป็ นคู่สมรส
ของนาย/นาง......................................................ได้ยินยอม

ให้คู่สมรส เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ นผ่านเครื อง
เอทีเอ็ม ของนาย/นาง........................................................
(…………………..………………….)
ตามสัญญาคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนีและข้าพเจ้าได้ ลงลายมือ
ชือไว้เป็ นสําคัญ
…………………………….พยาน/กรรมการเขต (ลงชือ)...........................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม

(…………………….………………..)

(.......................................................)
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คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
น
เงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น ผ่านเครื องเอทีเอ็ม

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด / ผู้คาประกั
ํ
น ทุกท่ าน

-------------------------------------ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคําประกัน ผูค้ าประกั
ํ
นควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
คําประกัน ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ าประกั
ํ
นมีขอ้ สงสัยใดๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนทีจะทําสัญญาคําประกัน
การทีผูค้ าประกั
ํ
นลงลายมือชือในสัญญาคําประกันให้(ผูก้ )ู้ นาย นาง นางสาว.....................................................................
เพือคําประกันหนีตามสัญญาเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉิ น ผ่านเครื องเอทีเอ็ม เลขที.............ลงวันที.........เดือน.................พ.ศ...................
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด (ผูใ้ ห้ก)ู้ กับ ผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
นจะมีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสําคัญ
ดังนี
. ผูค้ าประกั
ํ
น จะต้องรับผิดชอบอย่างจํากัด ตามทีกําหนดในสัญญากูย้ ืมเงิน
. ผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องรับผิดชอบในหนีสิ นของผูก้ ตู้ ่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินทีได้คาประกั
ํ
นให้แก่ผกู ้ ู้
ตามสัญญากูย้ ืมเงิน และอาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบียหรื อค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีทีได้คาประกั
ํ
นไว้
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ าประกั
ํ
นยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ใน
สัญญาคําประกัน ทังนี สหกรณ์ ได้เตือนและผูค้ าประกั
ํ
นได้รับทราบคําเตือนแล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อ
หน้าพยาน
(ลงชือ).................................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(.........................................................................)
(ลงชือ)...................................................พยาน/การเงิน/ผอ.รร. (ลงชือ).................................................................พยาน/กรรมการเขต
(...........................................................)
(..................................................................)

(ลงชือ)..................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
(......................................................................)
( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

