เอกสารบันทึกเสนอ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ บันทึกเสนอ
-เอกสำรประกอบคำขอกู ้
ตรวจเอกสำรหลักฐำนแล้ว
-ห้ามใช้น้ ายาลบคาผิด
ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อม
เซ็ นชื่อกากับไว้

1 ฉุกเฉิ น ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
สัญญากู้เงิ นเพื่อเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จากัด

สัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิน

สัญญำเงินกูเ้ ลขที่...................................
วันที…
่ …………………….…………….……

สำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือบัตรประชำชน หรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ของ (ผูก้ ู ้ / ผูค้ ำ้ ) พร้อมคู่สมรส
สำเนำทะเบียนบ้ำน / ทะเบียนสมรส (ผูก้ ู ้ / ผูค้ ำ้ ) พร้อมคู่สมรส
หลักฐำนกำรเปลีย่ นชื่อตัวและชื่อสกุล (ผูก้ ู ้ / ผูค้ ำ้ )
สลิปเงินเดือน เดือนล่ำสุด ณ วันที่ย่นื กู ้
สำเนำหน้ำเลขที่บญั ชีธนำคำรกรุงไทย
Statement หรือสำเนำรำยละเอียดสมุดบัญชีธนำคำรทีโ่ อนเงินเดือนเข้ำบัญชี (เดือนเดียวกับสลิปเงินเดือน)
หนังสือรับรองกำรกูเ้ งิน ระบุสญั ญำเลขที่ วงเงินกู ้ เงินงวดชำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ ทุกสัญญำ จำกธนำคำรออมสิน และหรือสถำบันกำรเงินอืน่ ๆ
หากกรณี สมำชิกไม่มหี นี้จำกสถำบันกำรเงิน นัน้ ๆ ให้ขอหนังสือรับรองกำรไม่มหี นี้ มำประกอบด้วย

เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด
ด้วย นำย นำง นำงสำว................................................................สมำชิกเลขที่………………..….…สังกัด/โรงเรียน……….………………………..……
อำเภอ……………………………….…... จังหวัดกำฬสินธุ ์ มีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน ผ่ำนเครื่อง เอทีเอ็ม จำนวน ......................... บำท

เงินเดือน …................................... บำท
- เงินเดือน คงเหลือรับจริง

………………………..……. บำท

- 30% ของเงินเดือน

……..…………….……….. บำท

- เงินประจำตำแหน่ง

..................................... บำท

- เงินชำระหนี้ อื่นๆ

....................................บำท

เงินเดือน คงเหลือ

.................................... บำท

ชำระ ต่องวด ..................................บำท

………………………………………………………….

………………………………………………………..

……………………………………………………………

………………………………………………………

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

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

เจ้ำหน้ำที่
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………

(ลงชื่อ). ...................................................
(........................................................)
รองผูจ้ ดั กำรสหกรณ์ฯ

หัวหน้ำฝ่ ำย / ผูช้ ่วยหัวหน้ำฝ่ ำย
…………………………………………………………
……………………………………………………

(ลงชื่อ). ..................................................
(......................................................)
ผูจ้ ดั กำรสหกรณ์ฯ

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………

(ลงชื่อ). ..................................................
(.........................................................)
กรรมกำร และเลขำนุ กำร/ กรรมกำร และผช.เลขำนุ กำร

(ลงชื่อ). .................................................
(......................................................)
ประธำนกรรมกำร ฯ / รองประธำนกรรมกำรฯ

(..อนุมตั ิ โดยมีเงื่อนไขให้หกั เงิน ณ ที่จ่าย และชาระหนี้ สญ
ั ญาเดิ ม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์กาหนด..)

สัญญำกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ์ จำกัด
สำหรับสมำชิกสหกรณ์ฯ กรอกรำยละเอียดข้อมูล และรำยละเอียดข้อมูลผูค้ ้ำประกัน

สัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิน -1-

เรียน คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด
ข้ำพเจ้ำ ……………………………………..…….… อำยุ ………... ปี สมำชิ กเลขทะเบียน……..….. ส.ค.ส.เลขที่ ......................รับ รำชกำรหรือ งำนประจ ำ
ตำแหน่ง….……..…..สังกัด/โรงเรียน………..…………อำเภอ……..….จังหวัดกำฬสินธุไ์ ด้รบั เงินได้รำยเดือน..................บำท เงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐำนะ............... บำท
เลขที่บตั รประชำชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ สถำนภำพ โสด สมรส หย่ำ ม่ำย ปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำพักอยู่ท่บี ำ้ น............................... เลขที่…….…
หมู่ท่.ี ............ ถนน…………….…....ตำบล………..........….อำเภอ….…….………...จังหวัด.………….…..….โทรศัพท์/ มือถือ……………………..…..
ข้อ 1.มีควำมประสงค์ ขอกูเ้ งิน เพื่อเหตุ ฉุ กเฉิ น ผ่ ำนเครื่อ งเอทีเอ็ม ในวงเงินจ ำนวน……….…............……...…บำท(...…………………………………..….…)
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ..............................................................................................................โดยใช้บุคคลคำ้ ประกันดังนี้
1 ชื่อ – สกุล …………………….……..……..……. อำยุ…....ปี สมำชิกทะเบียนที่.....................ตำแหน่ ง ............................... สังกัด/โรงเรียน...............................
อ ำเภอ ........................จัง หวัด กำฬสิ น ธุ์ เงิน ได้ร ำยเดื อ น.................บำท เงิน ประจ ำต ำแหน่ ง /เงิน วิท ยฐำนะ ..................บำทโทรศัพ ท์บ ำ้ น/ที่ ท ำงำน/
มือถือ .......................................ปัจจุบนั อยู่บำ้ น ....................................เลขที่...........หมู่ท่.ี .......... ถนน........................ตำบล.........................อำเภอ.................................
จังหวัด…………………… ข้ำพเจ้ำผูกพันตนที่จะคำ้ ประกันเงินกูต้ ำมคำขอกูข้ ำ้ งต้นนี้ เป็ นจำนวนเงิน .................................... บำท (...................................................)
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
ลงชื่อ…………………….………ลำยมือชื่อ
ชื่อ – สกุล …………………….……..……..……. อำยุ…....ปี สมำชิกทะเบียนที่.....................ตำแหน่ง ............................... สังกัด/โรงเรียน...............................
2 อ ำเภอ ........................จัง หวัด กำฬสิ น ธุ์ เงิน ได้ร ำยเดื อ น.................บำท เงิน ประจ ำต ำแหน่ ง /เงิน วิท ยฐำนะ ..................บำทโทรศัพ ท์บ ำ้ น/ที่ ท ำงำน/
มือถือ .......................................ปัจจุบนั อยู่บำ้ น ....................................เลขที่...........หมู่ท่.ี .......... ถนน.......................ตำบล..........................อำเภอ.................................
จังหวัด……………..……… ข้ำพเจ้ำผูกพันตนที่จะคำ้ ประกันเงินกูต้ ำมคำขอกูข้ ำ้ งต้นนี้ เป็ นจำนวนเงิน.................................. บำท (...................................................)
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
ลงชื่อ…………………….………ลำยมือชื่อ
ข้อ2.ในกำรรับเงินกู ้ ตำมจำนวนเงินในข้อ 1 เมือ่ สหกรณ์อนุมตั ิวงเงินกูแ้ ล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงทำรำยกำรด้วยบัตรเอทีเอ็ม ผ่ำนระบบเครื่องฝำก–ถอนเงินอัตโนมัติของธนำคำร
เพือ่ โอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของสหกรณ์ฯ ไปเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของข้ำพเจ้ำผ่ำนธนำคำรกรุงไทยจำกัด (มหำชน)บัญชีเลขที่ __- __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __
สำขำ............................... โดยมีจำนวนเงินที่ขอโอนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ แต่ไม่เกินจำนวนเงินกูท้ ่ไี ด้รบั อนุมตั ิตำมข้อ1 และข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถอื ว่ำ กำรโอนเงินกูเ้ ข้ำบัญชี
ของข้ำพเจ้ำในวันใดให้ถอื เป็ นหลักฐำนว่ำข้ำพเจ้ำได้รบั เงินกูเ้ รียบร้อยแล้วในวันนัน้
ข้อ3.เมื่อสหกรณ์ ได้อนุ มตั ิวงเงินกูใ้ ห้แก่ขำ้ พเจ้ำแล้ว หำกข้ำพเจ้ำมีหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินตำมสัญญำเงินกูเ้ ดิมค้ำงชำระอยู่กบั สหกรณ์เป็ นจำนวนเท่ำใดนัน้ ให้ถือว่ำ
จำนวนหนี้คงเหลือดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของวงเงินกูต้ ำมหนังสือสัญญำกูฉ้ บับใหม่น้ ี และให้สญั ญำเงินกูฉ้ บับเดิมเป็ นอันระงับไปและข้ำพเจ้ำมีสทิ ธิทำรำยกำรโอนเงินกูภ้ ำยในวงเงิน
คงเหลือจำกวงเงินกูท้ ่ไี ด้รบั อนุมตั ิ หลังจำกหักชำระหนี้ตำมสัญญำเงินกูฉ้ บับเดิมออกแล้ว
ข้อ4.ข้ำพเจ้ำ ตกลงว่ำจะชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นรำยเดือน เดือนละเท่ำๆ กัน (เว้นแต่ งวดสุดท้ำย)ส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เดือนละ………..…... บำท
(………..………………………………….) ระยะเวลำกำรส่งชำระหนี้เงินกู ้ จำนวน……….งวด นับจำกวันที่สหกรณ์โอนเงินกูค้ รัง้ สุดท้ำยจำกบัญชีเงินฝำกของสหกรณ์ เข้ำบัญชีเงินฝำกออม
ทรัพย์ของข้ำพเจ้ำ และข้ำพเจ้ำยินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตรำ ที่สหกรณ์กำหนด
ในกรณี มเี หตุจำเป็ นที่สหกรณ์จะต้องปรับเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ได้ตำมเห็นสมควร
เมือ่ ใดก็ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำและผูค้ ำ้ ประกันทรำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำเงินงวดชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดชำระภำยในวันจ่ำยเงินเดือนที่ระบุไว้ สำหรับงวด นัน้ ๆ หำกผิดนัดเงินงวดชำระหนี้งวดใด
งวดหนึ่ง ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลีย่ นอัตรำดอกเบี้ยเป็ นอัตรำดอกเบี้ยในระหว่ำงผิดนัดชำระหนี้ตำมระเบียบของสหกรณ์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชำ หรือเจ้ำหน้ำที่ผูจ้ ่ำยเงินเดือนของข้ำพเจ้ำ หัก ณ ที่จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำหรือเงินอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รบั จำกทำงรำชกำร
และนำส่งต่อสหกรณ์ตำมจำนวนเงินงวดชำระหนี้ ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้
ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำได้รบั ทรำบ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกำศ และเงือ่ นไขกำรให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มตลอดจนข้อตกลงกำรใช้บริกำรทำงกำรเงิน
ที่ระบุไว้ดำ้ นหลังหนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมรับ พร้อมปฏิบตั ิตำม และให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญำกู เ้ งินฉบับนี้ มีผลผูกพันข้ำพเจ้ำโดยสมบูรณ์ทุก
ประกำร
ข้อ 7. เมือ่ หนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้ครบกำหนด หำกสหกรณ์ หรือข้ำพเจ้ำมิได้บอกเลิกสัญญำให้ถอื ว่ำ หนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงือ่ นไข
คงเดิมทุกประกำรจนกว่ำจะครบกำหนดหรือมีกำรเปลีย่ นแปลงหนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับใหม่
ข้ำพเจ้ำได้รบั ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือสัญญำกูฉ้ บับนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ......……………………….………..……..………..……………. ผูก้ ู ้
(………………………………..…………..…………………)

คำรับรองของผูบ้ งั คับบัญชำผูก้ ู ้
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………….……..ตำแหน่ ง ……………..…..……สังกัด/โรงเรียน….…....................................... ขอรับรองว่ำ เป็ นลำยมือชื่อของผูข้ อกูเ้ งินจริงและ
ได้พจิ ำรณำตำมที่รูเ้ ห็นและตำมที่สอบถำมแล้วเป็ นจริงทุกประกำร และผูข้ อกู ้  อยู่ในระหว่ำงขอย้ำยไป............ ไม่ขอย้ำย เห็นควรอนุมตั ิ ไม่ควรอนุมตั ิเหตุผล...........
(ลงชื่อ) ……………………………….…………ผูบ้ งั คับบัญชำ
วันที่ 1 กันยายน 2564
(.................................................)
( ห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชื่อกากับไว้ )

หนังสือยินยอมให้สว่ นรำชกำร หักเงินชำระหนี้ ค่ำหุน้ หรือเงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์
และให้สหกรณ์หกั เงินค่ำหุน้ เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่มีสทิ ธิได้รบั โดยหักให้สหกรณ์เป็ นลำดับแรก
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ทำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ์ จำกัด
วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ....................
ข้ำพเจ้ำนำยนำงนำงสำว.........................................................................อำยุ…......ปี เลขบัตรประชำชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__
ปัจจุบนั อยู่หมู่บำ้ น............................................. เลขที่................หมู่ท่ี................ซอย............................. ถนน...................................... ตำบล ..............................................
อำเภอ....................................จังหวัด .......................................
 รับรำชกำร หรืองำนประจำตำแหน่ง.............................สังกัด/โรงเรียน............................................................อำเภอ .............................. จังหวัด.........................
ได้รบั เงินเดือน............................บำทเงินประจำตำแหน่ง /เงินวิทยฐำนะ ..............บำท โทรศัพท์/มือถือ-ที่ทำงำน/ บ้ำน ...........................................................

 สมำชิกเลขทะเบียนที่.....................มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำร / หน่วยงำน ที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดอยู่หกั เงิน และนำส่งเงินให้สหกรณ์ท่ขี ำ้ พเจ้ำเป็ นสมำชิก
จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนี้ต่อสหกรณ์ท่ขี ำ้ พเจ้ำเป็ นสมำชิกอยู่เพือ่ ให้ตน้ สังกัดหักส่งเงินที่ขำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั ทัง้ ปัจจุบนั และอนำคต ส่งให้แก่สหกรณ์ ดังนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผูจ้ ่ำยเงิน หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำเหน็จ –บำนำญ หรือ เงินอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รบั จำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนที่
ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ ทัง้ ปัจจุบนั อนำคต ตำมจำนวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชำระหนี้ ชำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน
โดยหักเป็ นลำดับแรกตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มำตรำ42/1เมื่อสมำชิกได้ทำควำมยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ให้ผูบ้ งั คับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐหรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำน
อื่นใดที่สมำชิกปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่หกั เงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่นใดที่ถงึ กำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนัน้ เพื่อชำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่นที่มตี ่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำม
จำนวนสหกรณ์แจ้งไปจนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนัน้ จะระงับสิ้นไปให้หน่วยงำนนัน้ หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์ โดยพลัน
กำรแสดงเจตนำยินยอมตำมวรรคหนึ่ง มิอำจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอมกำรหักเงินตำมวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลำดับแรก
ถัดจำกหนี้ภำษีอำกร และกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่สมำชิกต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้ว ยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม”
ข้อ 2. กรณีขำ้ พเจ้ำพ้นจำกกำรเป็ นข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำง และได้รบั บำเหน็จ บำนำญหรือเงินอื่นใดข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผูจ้ ่ำยเงินของส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำนที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดอยู่ หักเงินจำกเงินบำเหน็จ บำนำญ หรือเงินอื่นใด ที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รบั จำกทำงรำชกำร ตำมข้อ 1. ตำมจำนวนที่สหกรณ์ได้แจ้ง และให้ส่งเงิน
จำนวนดังกล่ำวนัน้ ให้สหกรณ์แทนข้ำพเจ้ำทุกครัง้
ข้อ 3. กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำงเงินบำเหน็จ-บำนำญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดตำม ข้อ 2.เมื่อได้หกั ชำระหนี้แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี) ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้หกั เงินดังกล่ำวส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตำม ข้อ 3. นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไปและข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้คำยินยอมนี้ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิกของสหกรณ์หรือพ้นภำระหนี้สนิ ที่ขำ้ พเจ้ำมีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คำยินยอมเป็ นหนังสือจำกสหกรณ์
ข้อ 5. ในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำต้องเปลีย่ นแปลงส่วนรำชกำรที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผูจ้ ่ำยเงินของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขำ้ พเจ้ำโอนไปสังกัดมีอำนำจหักเงินได้
รำยเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำเหน็จ-บำนำญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิจะได้รบั จำกทำงรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี เพือ่ ส่งชำระหนี้ ชำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่น ให้สหกรณ์แทนข้ำพเจ้ำได้ทุกเดือน และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะถือปฏิบตั ิตำมคำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประกำร
เพียงแต่สหกรณ์ได้มหี นังสือแจ้งให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดอยู่เพือ่ ดำเนินกำรดังกล่ำวข้ำงต้นแทนข้ำพเจ้ำก็เป็ น
กำรเพียงพอแล้ว
ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินค่ำหุน้ เงินฝำก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินที่สหกรณ์จ่ำยให้ขำ้ พเจ้ำ รวมทัง้ สิทธิเรียกร้องต่ำงๆ ที่ขำ้ พเจ้ำ
ได้รบั ในระหว่ำงที่ขำ้ พเจ้ำเป็ นสมำชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ในฐำนะเจ้ำหนี้ของข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวชำระหนี้เป็ นลำดับแรก ถัดจำกหนี้ภำษีอำกร และกำรหักเงินเข้ำ
กองทุนที่สมำชิกต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองแรงงำน และ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม จนกว่ำจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ตำมมำตรำ42/1 แห่งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น
โดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสือนี้ทงั้ หมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้
เป็ นสำคัญหนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำไว้เป็ นหลักฐำนต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ .....................................พยำน/กรรมกำรเขต

(........................................)
วันที่ 1 กันยายน 2564

( ห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชื่อกากับไว้ )

ลงชื่อ..................................... ผูใ้ ห้คำยินยอม (ผูก้ )ู ้ ลงชือ่ .................................... พยำน/กำรเงิน /ผอ./รร.,สถำบัน

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

(.............................................)
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บันทึกข้อตกลงกำรใช้บริกำรเงินกูผ้ ่ำนเครื่องเอทีเอ็ม

**ฉบับนี้ เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด***

1.ผูใ้ ช้บริกำรตกลงว่ำ ในกรณีท่สี หกรณ์อนุมตั ิวงเงินกูแ้ ล้วจะดำเนินกำรถอนเงินสูงสุดไม่เกินจำนวนที่ธนำคำรกำหนดให้ถอนได้ในแต่ละวันและจะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่นอ้ ยกว่ำ 100 บำท
2.ในกำรทำรำยกำรผ่ำนระบบเครื่องฝำก-ถอนเงินอัตโนมัติธนำคำร ผ่ำนบัตรเอทีเอ็ม ผูใ้ ช้บริกำรตกลงทำรำยกำรด้วยรหัสลับประจำตัวของตนเองหำกยอมให้บุคคลอื่น นำบัตรไปทำรำยกำรแทน
ยินยอมรับผิดชอบแทนในกำรทำรำยกำรทำงกำรเงินที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำกรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น
3.ในกรณีท่บี ตั ร เอทีเอ็ม เกิดกำรสูญหำย หรือถูกบุคคลอื่น นำไปใช้โ ดยมิได้รบั คำยินยอมจำกผูใ้ ช้บริกำร ผูใ้ ช้บริกำรตกลงจะรีบดำเนินกำร แจ้งอำยัดบัตรดังกล่ำวต่อธนำคำรกรุงไทยฯ ภำยใน
24 ชัว่ โมง นับตัง้ แต่ทรำบเหตุ และแจ้งต่อสหกรณ์ นับตัง้ แต่เวลำเริ่มทำกำรของสหกรณ์ทนั ที มิฉะนัน้ ข้อตกลงยินยอมให้ถอื ว่ำ บรรดำรำยกำรที่เกิดขึ้นในขณะเวลำดังกล่ำว เป็ นกำรกระทำโดยตัว
ผูใ้ ช้บริกำรเองทัง้ สิ้น
4. เมือ่ ได้รบั เงินกู ้ หรือเงินอื่นใด จำกสหกรณ์ ผูใ้ ช้บริกำรตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดังกล่ำวเข้ำบัญชีธนำคำรในนำมของผูใ้ ช้บริ กำร ตำมเลขบัญชีท่รี ะบุไว้ในหนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้
5. บรรดำเอกสำร ใช้บริกำรทำรำยกำรเงินกูฉ้ ุกเฉินผ่ำนระบบเครื่อง เอทีเอ็มที่ใช้บริกำรหรือบุคคลอื่นใด ทำรำยกำรผ่ำนเครื่องบริกำรฝำก–ถอนเงินอัตโนมัติโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม ยินยอมให้ถอื ว่ำเป็ น
หลักฐำน กำรใช้บริกำรทำงกำรเงินระหว่ำงผูใ้ ช้บริกำร และสหกรณ์ได้
6. ในกรณีท่เี ลขที่บญั ชีเงินฝำกธนำคำรของผูใ้ ช้บริกำรได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม หรือ มีจำนวนเงินไม่เพียงพอกับจำนวนเงินที่มกี ำรทำรำยกำรเบิกถอนเงินฝำก หรือ โอนเงิน หรือ
ผูใ้ ช้บริกำรทำผิดเงือ่ นไขกำรให้บริกำรตำมข้อตกลงฯและหนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้ ผูใ้ ช้บริกำรตกลงยินยอมให้ธนำคำรระงับ และ/หรือยกเลิกกำรให้บริกำรตำมรำยกำรนัน้ ๆ ทันที โดยไม่ถือเป็ น
ควำมบกพร่องหรือกำรปฏิบตั ิผดิ สัญญำของสหกรณ์แต่อย่ำงใด
7. ผูใ้ ช้บริกำร ตกลงยินยอมให้ธนำคำรปรับเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร โดยถือว่ำผูใ้ ช้บริกำรได้รบั ทรำบกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว แล้วนับ
จำกวันที่สหกรณ์ได้รบั หนังสือแจ้งจำกธนำคำร หรือนับแต่ได้มกี ำรปิ ดประกำศของสหกรณ์เกี่ยวกับกำรเปลีย่ นแปลงอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ ำว
8. ผูใ้ ช้บริกำร ตกลงยินยอมให้ธนำคำรหักเงินค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร และ/หรือค่ำใช้จ่ำย และ/หรือค่ ำเสียหำยใดๆ ที่ผูใ้ ช้บริกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนำคำรตำมบันทึกข้อตกลงกำรใช้
บริกำร จำกบัญชีเงินฝำกสมำชิกที่มอี ยู่กบั ธนำคำร เพือ่ ชำระหนี้ดงั กล่ำวได้ทนั ที ตำมที่ธนำคำรเห็นสมควร
9. บันทึกข้อตกลงกำรใช้บริกำรเงินกูผ้ ่ำนเครื่อง เอทีเอ็ม ฉบับนี้ให้ถอื เป็ นส่วนหนึ่ง ของข้อตกลงฯและหนังสือสัญญำกูเ้ งิน หำกมีขอ้ ควำมใดในบันทึกฉบับนี้ ขัดแย้งกับข้อควำมตำมหนังสือสัญญำกู ้
เงิน ให้ตีควำมตำมข้อตกลงและหนังสือสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้
ข้ำพเจ้ำได้รบั ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในหนังสือสัญญำกูเ้ งินนี้แล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ ................................................... ผูใ้ ช้บริกำร(ผูก้ )ู ้

(..............................................)
หนังสือแสดงควำมประสงค์ของสมำชิกสหกรณ์ตำมบันทึกข้อตกลงกำรให้บริกำรระหว่ำง
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด ฉบับ
ลงวันที19
่ กันยายน 2549

วันที่..........เดือน ..................................พ.ศ.................... .
ด้วยข้ำพเจ้ำ....................................................................ปัจจุบนั อยู่บำ้ น................................บ้ำนเลขที่..............หมู่ท่ี.............ถนน...................................
ตำบล ..............................อำเภอ .............................จังหวัด...............................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผูใ้ ห้ควำมตกลง”
โดยที่ (ก) บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ธนำคำร” และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ ำ “สหกรณ์” ได้ร่วมกัน
จัดทำบันทึกข้อตกลงกำรให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิกของสหกรณ์ท่ีได้รบั อนุ มตั ิวงเงินกูจ้ ำกสหกรณ์ โดยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ของธ นำคำร ฉบับลงวันที่
................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “บันทึกข้อตกลงฯ”
(ข) ผูใ้ ห้ควำมตกลงเป็ นสมำชิกของสหกรณ์ท่ี มีบญั ชีเงินฝำกที่เปิ ดไว้กบั สหกรณ์ และ/หรือ ได้รบั อนุมตั ิวงเงินกูจ้ ำกสหกรณ์และมีควำมประสงค์เข้ำร่วมใช้
บริกำรทำงกำรเงินกับธนำคำร ตำมบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่ำว
โดยหนังสือฉบับนี้ ผูใ้ ห้ควำมตกลงขอแสดงควำมประสงค์ในกำรเข้ำร่ วมใช้บริกำรทำงกำรเงินกับธนำคำรดังกล่ำว และได้จดั ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่ธนำคำร
โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1.ผูใ้ ห้ควำมตกลงขอให้คำรับรองและยืนยันว่ำ ผูใ้ ห้ควำมตกลงมีฐำนะเป็ นสมำชิกของสหกรณ์ท่ี มีบญั ชีเงินฝำกที่เปิ ดไว้กบั สหกรณ์ และ/หรือ ได้รบั อนุมตั ิ
วงเงินกูจ้ ำกสหกรณ์และมีควำมประสงค์เข้ำร่วมใช้บริกำรทำงกำรเงินกับธนำคำร ตำม(ข) ข้ำงต้น และผูใ้ ห้ควำมตกลงยินยอมผูกพันตนต่อธนำคำรในกำรที่จะปฏิบตั ิ
ตำมเงือ่ นไขและข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงฯดังกล่ำวทุกประกำรโดยได้เปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เลขที่บญั ชี__- __ __ __ - __ __ __ - __ __ - __
ชื่อบัญชี............................................. บมจ. ธนำคำรกรุงไทย สำขำ.............................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “บัญชีเงินฝำก” และจะรักษำสภำพบัญชี เงิน
ฝำกไว้ตลอดเวลำที่ผูใ้ ห้ควำมตกลงยังคงมีภำระหนี้คำ้ งชำระอยู่กบั สหกรณ์
2.ผูใ้ ห้ควำมตกลงขอให้ควำมยินยอมแก่ธนำคำรในกำรหักเงินจำกบัญชีเงินฝำกของผูใ้ ห้ควำมตกลง เพื่อชำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใช้จ่ำยและ/หรือค่ำบริกำรใดๆ
อันเนื่องจำกกำรให้บริกำร ตำมบันทึกข้อตกลงให้แก่ธนำคำร รวมทัง้ ข้อตกลงยินยอมปฏิบตั ิ ตำมเงือ่ นไขต่ำงๆ ที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ ทุกประกำร
3.คู่สญั ญำทุกฝ่ ำยตกลงให้ถอื หนังสือฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฯ หำกมีขอ้ ควำมใดในหนังสือฉบับนี้ขดั หรือแย้งกับข้อควำมในบันทึกข้อตกลงฯ
คู่สญั ญำทุกฝ่ ำยตกลงให้บงั คับและตีควำมตำมที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฯ เป็ นสำคัญ
ลงชื่อ ...................................................... ผูใ้ ช้บริกำร (ผูก้ )ู ้
(.......................................................)
วันที่ 1 กันยายน 2564

( ห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชื่อกากับไว้ )

สัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิน -4-

หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน ณ ที่จำ่ ย

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

เรียน ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกำฬสินธุ ์ / ผูอ้ ำนวยกำร / หัวหน้ำหน่ วยงำน ทุกแห่ง
ข้อ 1.ข้ำ พ เจ้ำ (ผู ้ กู ้ )น ำย น ำงน ำงสำว……………………….………………………..……………….…อ ำยุ ............ปี สม ำชิ ก เล ข ท ะเบี ย น
ที่……………….....…ตำแหน่ ง............................... สังกัด/โรงเรียน………….…………….….……….………อำเภอ…………..…….... จังหวัดกำฬสินธุ ์ ได้กูเ้ งินจำกสหกรณ์
ออมทรัพ ย์ ค รู ก ำฬสิ น ธุ ์ จ ำกัด ตำมสัญ ญำที่ .........……ลงวัน ที่ ………… เดื อ น ……………..…. พ.ศ. ............. เงิ น กู ้จ ำนวน …………............… บำท
(..........................................................) ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หวั หน้ำกำรเงิน หรือผูม้ หี น้ำที่จ่ำยเงินเดือนของหน่วยงำน ที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่
ข้ำพเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั จำกหน่วยงำนที่ขำ้ พเจ้ำสังกัด เพื่อชำระหนี้ตำมสัญญำเงินกู ้ ไม่ว่ำจะเป็ นหนี้ตน้ เงิน ดอกเบี้ย ค่ำอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่ำเสียหำยตำมที่ปรำกฏ ใน
สัญญำเงินกู ้ ให้ได้จนเต็มจำนวน และครบตำมสัญญำกำรกูเ้ งิน ทัง้ นี้ โดยไม่จำเป็ นต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำให้ผูก้ ูย้ ินยอมทรำบก่ อน และในกรณี ท่ีขำ้ พเจ้ำย้ำย
หน่วยงำนข้ำพเจ้ำยินยอมให้หวั หน้ำกำรเงิน หรือผูม้ หี น้ำที่จ่ำยเงินเดือนของหน่วยงำนที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดใหม่ หักเงิน หรือเงินอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั จำกหน่วยงำนที่
ข้ำพเจ้ำสังกัดใหม่ เพือ่ ชำระหนี้ดงั กล่ำวให้กบั สหกรณ์ต่อไปจนครบตำมสัญญำ

ข้อ 2.

ข้ำพเจ้ำ …………………………………………..…….….ผูค้ ้ำประกันคนที่ (1) ข้ำพเจ้ำ ………………………………………..…….….ผูค้ ้ำประกันคนที่ (2)
(...........................................................)
(........................................................)

ได้ค้ ำประกัน กำรกู เ้ งิน ของ นำย นำง นำงสำว .……………….…………………………………………..…ผู ้กู ้ ตำมสัญ ญำกำรกู เ้ งิน เลขที่ .………ลง
วันที่…..… เดือน……. พ.ศ. ......... ยินยอมให้หวั หน้ำงำนกำรเงินของหน่วยงำนที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดหักเงินเดือน หรือ เงินอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั จำกหน่วยงำนที่ขำ้ พเจ้ำ
สังกัดเพื่อชำระหนี้แทนผูก้ ู ้ ในกรณี ท่ผี ูก้ ูไ้ ม่ชำระหนี้ตำมข้อ 1.ให้แก่สหกรณ์ฯและในกรณีท่ขี ำ้ พเจ้ำย้ำยหน่วยงำนข้ำพเจ้ำยินยอมให้หวั หน้ำงำนกำรเงินของหน่วยงำนที่
ข้ำพเจ้ำสังกัดใหม่ หักเงินเดือนหรือเงิน อื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำมีสทิ ธิได้รบั จำกหน่วยงำนที่ขำ้ พเจ้ำสังกัดใหม่ เพื่อชำระหนี้ดงั กล่ำวให้สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด
ต่อไปและให้มผี ลบังคับใช้ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 มำตรำ 42/1
อนึ่ง หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือนฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนจนกว่ำจะชดใช้เงินกูจ้ นเสร็จ สิ้น หรือ ได้รบั ควำมยินยอมจำกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กำฬสินธุ ์ จำกัดก่อน

(ลงชื่อ)..............................พยำน/กรรมกำรสหกรณ์ (ลงชื่อ) …………..……….….ผูใ้ ห้คำยินยอม (ผูย้ ื่นคำขอกู)้ (ลงชื่อ)............................พยำน/กำรเงิน /ผอ./รร.,สถำบัน
(………..……….……..………....)
(………..……….………..………....)
(………..……….…..…..………....)
เรียน ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด
ตำมที่ นำย นำง นำงสำว .……………………….…………………………..……………..…….……… สมำชิ ก เลขทะเบี ย นที่ …………………………..…...
สังกัด/โรงเรียน .......................................................... อำเภอ.................................................................... จังหวัดกำฬสินธุ ์ ได้รบั อนุมตั ิให้กูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ผ่ ำ นเครื่ อ งเอที เอ็ ม นี้ ตำมสัญ ญำเลขที่ .............................…ลงวัน ที่ ……………………….…… เดื อ น ………………………..…….…. พ.ศ. .............................
เงินกู จ้ ำนวน...........................…….……..บำท (..........................................................................) ระยะเวลำตำมสัญ ญำส่งงวดชำระหนี้ ………………….…..งวด
ชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเงินกูเ้ ดือนละ ……………………….….... บำท นัน้
ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำผูก้ เู ้ ป็ นผูม้ คี วำมสำมำรถในกำรส่งชำระหนี้เงินกู ้ จำก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด และยินยอมหักเงินเดือน หรือ เงิน
ได้อ่นื ใดของผูก้ ู ้ เพือ่ ชำระหนี้เงินกู ้ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำฬสินธุ ์ จำกัด เป็ นรำยแรกตลอดจนครบตำมสัญญำ

(ลงชื่อ) ………………….………..…………….ผูร้ บั รอง
(…………………..………..…………….)
หัวหน้ำงำนกำรเงิน / ผูช้ ่วยหัวหน้ำกำรเงิน
วันที่ 1 กันยายน 2564

( ห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชื่อกากับไว้ )

(ลงชื่อ)………………….…………….………….ผูร้ บั รอง
(………………….……….……………….)
ผูอ้ ำนวยกำร /รองผูอ้ ำนวยกำร
หัวหน้ำหน่วยงำน /ผูช้ ่วยหัวหน้ำหน่วยงำน

สมาชิกเลขทะเบียนที่ 1- ปัจจุบัน
รายละเอียดการชาระเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่านเครื่ อง ATM ธนาคารกรุงไทย * กาหนดส่ งชาระ 36 งวด *

ที่
1
2
3
4
5

จานวน
เงินกู้
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000

ชาระงวดละ..
ชาระงวดละ....
บาท/เดือน ที่ จานวนเงินกู้ บาท/เดือน
60,000
400
6
1,900
70,000
700
7
2,200
80,000
1,000
8
2,500
90,000
1,300
9
2,800
1,600
10 100,000
3,100

ที่
11
12
13
14
15

จานวน ชาระงวดละ....
เงินกู้
บาท/เดือน
110,000
3,400
120,000
3,800
130,000
4,100
140,000
4,400
150,000
4,700

**************************************************************************.................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................*******************************************************************************************

