หนังสื อกูเ้ ลขที่................................../..................
วันที่............../.........................../.......................

 สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่ อง (ATM)
 สามัญโครงการพิเศษ เพื่อการศึกษาหรื อดารงชีพ

เขียนที่................................................................
วันที่………………….…….………….……....

เรี ยน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ข้าพเจ้า…………………....……….…เลขทะเบียนที่…...................เลขประจาตัวประชาชน……....…..….......……..........
อายุ…….…ปี สถานภาพปั จจุบนั  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ตาแหน่ง…….…...…………. สังกัดหน่วยงาน /โรงเรี ยน ……………………….…… อาเภอ………..……… จังหวัดกาญจนบุรี
**โทรศัพท์ มือถือ...............................................** เงินได้รายเดือน …..........................………บาท ได้ทาหนังสื อกู้ เงินผ่านระบบ
ATM ไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินผ่านระบบ ATM เป็ นวงเงิน จานวน..…......…...……..……บาท (…........……..................………)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่ งการกูโ้ ดยชัดเจน) …………….........................................................................
ข้อ 2. เมื่ อข้าพเจ้าต้องการใช้เงิ นกู้จานวนเท่าใดก็ได้แต่ไม่เ กิ นวงเงิ นกู้ตามข้อ 1 โดยทารายการกู้ที่ตู้ ATM ธนาคาร
กรุ งไทย จากัด เพื่อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ไปเข้าบัญชี ออมทรัพย์ของของผูก้ ูเ้ ลขบัญชีที่........................................
ธนาคารกรุ งไทย จากัด และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ใช้ต่อไป การโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็ นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับ
เงินจากสหกรณ์แล้วในวันนั้น
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อสมาชิกที่ยนิ ยอมค้ าประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้าดังนี้
3.1 ชื่อ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจาตัวประชาชน.....................................
อายุ...........ปี เงิ นได้รายเดื อน...................................บาท สถานภาพปั จจุบนั  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
ตาแหน่ง…….…...……สังกัดหน่วยงาน /โรงเรี ยน ……………………….……..(ลายมือชื่ อผู้คา้ ประกัน)........................................
3.2 ชื่อ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจาตัวประชาชน.....................................
อายุ...........ปี เงิ นได้รายเดื อน...................................บาท สถานภาพปั จจุบนั  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
ตาแหน่ง…….…...……สังกัดหน่วยงาน /โรงเรี ยน ……………………….……..(ลายมือชื่ อผู้คา้ ประกัน)........................................
3.3 ชื่อ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจาตัวประชาชน.....................................
อายุ...........ปี เงิ นได้รายเดื อน...................................บาท สถานภาพปั จจุบนั  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
ตาแหน่ง…….…...……สังกัดหน่วยงาน /โรงเรี ยน ……………………….……..(ลายมือชื่ อผู้คา้ ประกัน)........................................
3.4 ชื่อ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจาตัวประชาชน.....................................
อายุ...........ปี เงิ นได้รายเดื อน...................................บาท สถานภาพปั จจุบนั  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
ตาแหน่ง…….…...……สังกัดหน่วยงาน /โรงเรี ยน ……………………….……..(ลายมือชื่ อผู้คา้ ประกัน)........................................
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงว่า จะชาระหนี้ เป็ นงวดรายเดือนในวันทาการตามกาหนดการตารางปฏิทินของสหกรณ์ จนกว่าชาระ
หนี้เสร็ จสิ้ น โดยส่ งชาระเงินต้นรายเดือน พร้อมดอกเบี้ยโดยชาระหนี้ให้เสร็ จภายใน ………….. งวดเดือน นับแต่เริ่ มส่ งคืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ย โดยการยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินหักเงิน ณ ที่จ่ายส่ งให้กบั สหกรณ์ตามหนังสื อยินยอมให้
หักเงิน ณ ที่จ่ายที่ขา้ พเจ้าได้ทาไว้กบั สหกรณ์
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมเสี ยดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยที่ผใู ้ ห้กูก้ าหนด โดยจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชาระเป็ นรายวัน ซึ่ ง
สหกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนดอกเบี้ยขึ้นหรื อลงได้โดยมิตอ้ งแจ้งข้าพเจ้าทราบ
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าชาระหนี้ได้ตามสัญญา และไม่ผิดระเบียบ/มติของสหกรณ์ ทุกสิ้ นวันทาการตามรอบปฏิทินสิ้ นเดือนของ
สหกรณ์กาหนด ข้าพเจ้าสามารถเบิกเงินกูไ้ ด้อีกตามจานวนไม่เกินต้นเงินที่ได้ชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ โดยผ่านระบบATM แต่ท้ งั นี้
จานวนเงินกูร้ วมทั้งสิ้ นต้อง ไม่เกินวงเงินตามข้อ 1
** กรุณากรอกเบอร์ โทรศัพท์ เพื่อสหกรณ์ ฯจะได้ สะดวกในการติดต่ อท่ าน **

ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้.......

ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้า หักเงินงวดชาระหนี้ ของข้าพเจ้าตาม ข้อ
4. เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ การยินยอมนี้ให้มีผลบังคับตลอดไป จนกว่าหนี้เงินกูน้ ้ ีจะได้ชาระแก่สหกรณ์จนหมด ข้าพเจ้า ไม่เปลี่ยนแปลง
คายินยอมนี้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ข้อ 8. กรณี ที่ขา้ พเจ้าได้โอนหรื อย้ายไปต่างจังหวัดหรื อไปรับราชการกับหน่ วยงานอื่ น ที่ ไม่สามารถดาเนิ นการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นาเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยนคืนมาชาระหนี้ และดอกเบี้ยได้ทุกปี จนกว่าจะมี
การโอนสมาชิกหรื อมีการชาระหนี้เสร็ จสิ้ นแล้ว
ข้อ 9. ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการให้กูฯ้ ของสหกรณ์ที่ได้กาหนด
ขึ้นถือปฏิบตั ิทุกประการ รวมทั้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึ่งสหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ 10. หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ งวดหนึ่ งงวดใด ให้ถือว่าผิดชาระหนี้ ท้ งั หมด สัญญากูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระคืนเงิน
ต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดโดยทันที โดยมิตอ้ งคานึ งถึงระยะเวลาในการชาระหนี้ ตามหนังสื อกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฟ้องร้อง
บังคับคดีได้ทนั ที และข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายที่สหกรณ์ตอ้ งใช้จ่ายไปในการดาเนินคดีแก่สหกรณ์โดยครบถ้วน
ข้อ 11. ในกรณี ขา้ พเจ้าจะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการหรื อออกจากราชการหรื องานประจาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ จะแจ้ง
เป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้ ซ่ ึ งมีอยู่กบั สหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระให้เสร็ จสิ้ น
ตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่จ่าย ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จบานาญ เงินทุนเลี้ยงชี พ
หรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้าง จะจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินชาระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย
ส่ งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้าพเจ้ามีรายการเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าพเจ้า ดังนี้
เงินเดือน

ภาษี

กบข. ชพค. ชพส. สหกรณ์

รายการหักเงิน
พัฒนา
การเคหะ
ชีวิตครู ฯ

ธนวัฎ
ธนาคาร อื่นๆ คงเหลือ
(ด/บ รายเดือน)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่เสนอมาทั้งหมดนี้ เป็ นความจริ ง และยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบกับหน่ วยงานต้นสังกัด
ของข้าพเจ้าได้
(ลงชื่อ)…..…………………………..…………….ผูก้ ู้
(……………………………..………………)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการเกี่ยวกับเงินเดือน ถูกต้องเป็ นความจริ ง
(ลงชื่อ)…..…………………………..…………….เจ้าหน้าที่การเงิน
(……………………………..………………)
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู ้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว (เห็นสมควรที่สหกรณ์ฯ จะให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิกนี้
หรื อไม่)....................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..…………………………..…………….ผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน
(……………………………..………………)
วันที่................./............................../.............................

หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้กู้
(ใช้เฉพาะกรณีทผี่ ู้กู้มีคสู่ มรส)
เขียนที่……………………………………….
วันที่……………………………………...……………
ข้าพเจ้า นาย, นาง, นางสาว………..……………….........................………...……………………...เป็นสามีหรือภรรยาของ
นาย, นาง, นางสาว………..………………...................ได้ ย ิ น ยอมให้ นาย,นาง,นางสาว...……………….…………………
กู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เป็นเงินจำนวน........................................................บาท
(..................................................................................... .) คำยินยอมนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเงินกู้
สำหรับเงินกู้สามัญ ฉบับลงวันที่........................................................
...................................................สามี / ภรรยา
...................................................ผู้กู้
(..................................................)
................................................................................................................................................................................

หนังสือรับรองสถานภาพโสด
ขอรับรองว่า นาย,นาง,นางสาว..............................................................สภานภาพโสดจริง
ลงชื่อ...................................................ผู้บังคับบัญชา
(...................................................)
................................................................................................................................................................................

โปรดแจ้งความประสงค์
1. หนังสือยินยอมการถอนเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ (รหัส 012)
 นำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด รหัส 088 - ...................................... ของข้าพเจ้า
ได้ตามระยะเวลาเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด
ลงชื่อ...................................................ผูย้ ินยอม/ผูก้ ู้
(..................................................)

2. การขอรับเงินกู้
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เลขที่บัญชี 088 - ......................................
 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี....................................................... เลขที่บัญชี.......................................................
(แนบสำเนาหน้าสมุด ธนาคารกรุงไทย)

