สช.71 โปรดแนบสําเนาใบแจงเงินไดรายเดือนลาสุด

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด

หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit
(ใชบริการระบบ Icoop)
ที่....................................
ทําที่...................................................................................
วันที่....................................................................................
ขาพเจา..................................................................บัตรประจําตัวประชาชน...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................
ทํางานประจําตําแหนง...................................................สังกัด............................................ไดรับเงินไดรายเดือน.....................................บาท ขอทําหนังสือกูเงินดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกําหนดวงเงินกูตามหนังสือกูเงินนี้จํานวน.....................................................บาท (............................................................................................)
วัตถุประสงค.................................................................................................................................................................................................................................................
ขอ 2. ขาพเจาขอใชหนังสือกูเงินนี้ตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติเปนตนไปและใหสิ้นสุดตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ 3. ในการเบิกรับเงินกูตามหนังสือกูเงินนี้ ขาพเจาจะเบิกรับเปนคราว ๆ ภายในวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติตามแบบและวิธีการที่สหกรณกําหนดผานการใชบริการ
ระบบ Icoop ของสหกรณ โดยตกลงผูกพันและปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการและใหถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือกูเงินนี้ หากยอดเงินเปนหนี้เกินวงเงินกูที่
กําหนด ขาพเจายอมรับผิดชอบชําระหนี้แกสหกรณจนเต็มจํานวน
ขอ 4. การใด ๆ ที่กระทําผานการใชบริการระบบ Icoop โดยใชรหัสผูใชงาน (User Id) และรหัสผาน (Password) ของขาพเจาไมวาการกระทํานั้นจะเกิดขึ้น
โดยขาพเจาหรือบุคคลอื่น ขาพเจาใหถือวาเปนการกระทําที่ถูกตองสมบูรณของขาพเจา โดยไมจําตองลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเปนหลักฐานในการนั้นอีก
ขอ 5. ในการเบิกรับเงินกู ขาพเจาตกลงใหสหกรณนําเงินกูหักกลบลบหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเดิม ชําระคาธรรมเนียม ซื้อหุนเพิ่มจากการกูเงิน หรือฝากเงินตาม
สวนเงินกูตามระเบียบของสหกรณแลวใหสหกรณโอนเงินกูสวนที่เหลือเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาที่เปดไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)
ซึ่งเปนบัญชีที่ ธ.ก.ส. หรือนายจางโอนเงินเดือนเขาบัญชีของขาพเจาและเมื่อ ธ.ก.ส. ไดโอนเงินเขาบัญชีของขาพเจาแลวถือวาขาพเจาไดรับเงินกูแลว
ขอ 6. ขาพเจาตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณประกาศกําหนดสําหรับการเบิกรับเงินกูในแตละคราวเปนงวดรายเดือนรวม 12 งวด โดย
งวดที่ 1 ถึงที่ 11 ตกลงชําระไมนอยกวางวดละ 1,000 บาท และตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในงวดที่ 12 เริ่มชําระงวดแรกในวันถึงกําหนดที่นายจาง
จายเงินเดือนแกขาพเจาซึ่งเปนเดือนที่ไดรับเงินกูหรือเดือนถัดไปตามแตกรณีจนกวาจะชําระเสร็จ ตามตารางชําระหนี้เงินกูที่สหกรณไดแจงใหขาพเจาทราบและใหถือวา
ตารางชําระหนี้เงินกูเปนสวนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
หากขาพเจาไมชําระหนี้ภายในกําหนดดังกลาว ขาพเจายอมชําระดอกเบี้ยสําหรับตนเงินสวนที่มิไดชําระตามกําหนดนั้นใหแกสหกรณเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย
ที่สหกรณประกาศกําหนดอีกรอยละ 3 ตอป นับถัดจากวันกําหนดชําระคืนเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ขอ 7. ขาพเจายินยอมให ธ.ก.ส. หรือผูมีหนาที่จายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่น
ที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ 8. เมื่อขาพเจาคางสงเงินงวดชําระหนี้ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราว หรือเมื่อขาพเจาออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงทันที แมยังไมถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ขอ 9. ถาขาพเจาประสงคจะลาออกจากงานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจะจัดการชําระหนี้ซ่ึงมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวขางตน ยินยอมใหผูมีหนาที่จายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินฝาก หุน หรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณจะพึงจายใหแก
ขาพเจา หักเงินดังกลาวชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนได
ลงชื่อ.....................................................................................ผูกู
(..........................................................................)
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
เห็นควร
อนุมัติ วงเงิน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................

บันทึกผูอนุมัติ
เห็นควร
อนุมัติ วงเงิน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก........................................................

ลงชื่อ......................................................................ผูตรวจ
วันที่........../............/..............

ลงชื่อ....................................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง..............................................................................
วันที่............./............./................
ลงชื่อ.....................................................เจาหนาทีก่ ารเงิน
............./................/...............

หมายเหตุ สหกรณไดรับยกเวนอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตมป ขอ 7 (4)

(พลิก)

สช.71 โปรดแนบสําเนาใบแจงเงินไดรายเดือนลาสุด

ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการระบบ Icoop ของสหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สหกรณ)
1. เขาสูระบบ Icoop

2. เลือกเมนูทํารายงานเบิกเงินกูฉ ุกเฉิน (Revolving)

3. ทํารายงานเบิกเงินกู

2
3

1
หมายเหตุ ขั้นตอนการทํารายการ

1. ดูรายละเอียดตางๆ เมื่อเรียบรอย กด ทํารายการกูฉุกเฉิน 1
2. ใสยอดวงเงินกูที่ตองการเบิก
3. เมื่อเรียบรอย กด ทํารายการกูฉุกเฉิน 2

4

4. หนาสรุปขอมูล เมื่อขอมูลเรียบรอย กด ยืนยันการทํารายการ

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

สช.72 โปรดแนบสําเนาใบแจงเงินไดรายเดือนลาสุด

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด

หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน Revolving Credit
ที่....................................
ทําที่...................................................................................
วันที่....................................................................................
ขาพเจา..................................................................บัตรประจําตัวประชาชน...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................................
ทํางานประจําตําแหนง...................................................สังกัด............................................ไดรับเงินไดรายเดือน.....................................บาท ขอทําหนังสือกูเงินดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินเปนจํานวน.................................................................บาท (....................................................................................................................)
วัตถุประสงค................................................................................................... กรณีสหกรณอนุมัติเงินกูนอยกวาจํานวนเงินที่ขอกู ขาพเจายอมรับตามที่อนุมัติทุกประการ
ขอ 2. ขาพเจาตกลงใหสหกรณนําเงินกูหักกลบลบหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเดิม ชําระคาธรรมเนียม ซื้อหุนเพิ่มจากการกูเงิน หรือฝากเงินตามสวนเงินกูตาม
ระเบี ย บของสหกรณ แ ล ว ให ส หกรณ โ อนเงิ น กู ส ว นที่ เหลื อ เข า บั ญ ชี เงิ น ฝากของข า พเจ า ที่ เป ด ไว กั บ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)
ซึ่งเปนบัญชีที่ ธ.ก.ส. หรือนายจางโอนเงินเดือนเขาบัญชีของขาพเจาและเมื่อ ธ.ก.ส. ไดโอนเงินเขาบัญชีของขาพเจาแลวถือวาขาพเจาไดรับเงินกูแลว กรณี รับเงินสด
ขาพเจาจะออกหลักฐานการรับเงินใหแกสหกรณ
ขอ 3. ขาพเจาตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณประกาศกําหนดเปนงวดรายเดือนรวม 12 งวด โดยงวดที่ 1 ถึงที่ 11 ตกลงชําระไมนอยกวา
งวดละ 1,000 บาท และตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในงวดที่ 12 เริ่มชําระงวดแรกในวันถึงกําหนดที่นายจางจายเงินเดือนแกขาพเจาซึ่งเปนเดือนที่
ไดรับเงินกูหรือเดือนถัดไปตามแตกรณีจนกวาจะชําระเสร็จ ตามตารางชําระหนี้เงินกูที่สหกรณไดแจงใหขาพเจาทราบและใหถือวาตารางชําระหนี้เงินกูเปนสวนหนึ่งของ
สัญญาฉบับนี้
ในกรณีขาพเจาหรือผูค้ําประกันเงินกูนี้ครบกําหนดเวลาเกษียณอายุจากงานประจํา ขาพเจาตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยใหเสร็จสิ้นภายในงวดชําระซึ่งเปน
เดือนที่ครบกําหนดเวลาเกษียณอายุงานของขาพเจาหรือผูค้ําประกัน
หากขาพเจาไมชําระหนี้ภายในกําหนดดังกลาว ขาพเจายอมชําระดอกเบี้ยสําหรับตนเงินสวนที่มิไดชําระตามกําหนดนั้นใหแกสหกรณเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ย
ที่สหกรณประกาศกําหนดอีกรอยละ 3 ตอป นับถัดจากวันกําหนดชําระคืนเปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จ
ขอ 4. ขาพเจายินยอมให ธ.ก.ส. หรือผูมีหนาที่จายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา เพื่อชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่น
ที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณตามจํานวนที่สหกรณแจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม
ขอ 5. เมื่อขาพเจาคางสงเงินงวดชําระหนี้ติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราว หรือเมื่อขาพเจาออกจากสหกรณไมวา
เพราะเหตุใด ๆ ใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงทันที แมยังไมถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ขอ 6. ถาขาพเจาประสงคจะลาออกจากงานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวขางตน ยินยอมใหผูมีหนาที่จายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินฝาก หุน หรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณจะพึงจายใหแก
ขาพเจา หักเงินดังกลาวชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนได
ลงชื่อ.....................................................................................ผูกู
(..........................................................................)
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
เห็นควร
อนุมัติเงินกูจํานวน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก..........................................................
ลงชื่อ......................................................................ผูตรวจ
วันที่........../............/..............

บันทึกผูอนุมัติ
เห็นควร
อนุมัติเงินกูจาํ นวน...........................................................บาท
ไมอนุมัติ เนื่องจาก........................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(.............................................................................)
ตําแหนง..............................................................................
วันที่............./............./................

กรณีรับเงินสด
วันที่.........................................................................................
ไดรับเงินกูจํานวน...............................................................................บาท (.............................................................................................................) ไปถูกตองแลว
....................................................................ผูรับเงินกู (ผูกู)
...................................................................ผูจายเงิน / โอนเงิน
หมายเหตุ สหกรณไดรับยกเวนอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตมป ขอ 7 (4)

การมอบฉันทะใชในกรณีรับเงินสด
ขาพเจาขอมอบฉันทะให......................................................................................เปนผูรับเงินกูตามหนังสือกูนี้แทนขาพเจา
ลงชื่อ............................................................................ผูกูและมอบฉันทะ
.............../................/................
ขาพเจายินยอมเปนผูร ับมอบฉันทะรับเงินกูรายนี้ และขาพเจาขอใหคํามั่นวา ถามีเหตุที่จะตองคืนเงินที่ไดรับมาทั้งหมดหรือ
บางสวน ขาพเจายินยอมคืนเงินนั้นทันที โดยไมมีขอโตแยงใด ๆ
ลงชื่อ......................................................................ผูรบั มอบฉันทะ
.............../................/................

บัตรพนักงานธนาคาร

บัตรประชาชน

ใบอนุญาตขับรถ เลขที่.......................................................................

