สช.2.5 โปรดแนบสาเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนล่าสุด

สมาชิกเลขทะเบียนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด

ต้ นฉบับ
สามัญเลขที่

หนังสือกู้เงิน
พิเศษเลขที่
ทำที่
วันที่

บันทึกผู้อนุมัติเงินกู้
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
โดยกำรมอบหมำยของคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ อนุมัติเงินกู้

บำท

กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนเท่ำๆ กัน งวดละ
บำท รวม
งวด
กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือน ชำระครั้งแรกงวดละ......................................บำท

และเพิ่มเงินงวดชำระทุกปีในเดือนเมษำยนหรือเดือนที่ผู้มีหน้ำทีจ่ ่ำยเงินเดือนได้เปลี่ยนแปลงเงินเดือน
รวมไม่เกิน.............................งวด
……………………………………………………………..…………………
(
)
ตำแหน่ง……...……………………………………………………………………..……………

ข้ำพเจ้ำ
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
สมำชิกเลขทะเบียนที่
ทำงำนประจำตำแหน่ง
สังกัด
ขอทำหนังสือกู้เงินให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จำกัด (สหกรณ์)
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน
สำมัญ
พิเศษ เป็นจำนวนเงิน
บำท (
)
วัตถุประสงค์เพื่อ
ข้อ 2. เมื่อสหกรณ์ได้โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของข้ำพเจ้ำที่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สำขำ
เลขที่บัญชี
ให้ถอื ว่ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ตำมหนังสือกู้เงินนี้ถูกต้องแล้วตำมวันทีโ่ อนเงินกู้เข้ำบัญชี
กรณีที่ข้ำพเจ้ำมีควำมจำเป็นต้องให้โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเงินฝำกอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น หรือรับเงินกู้โดยวิธีอื่น ข้ำพเจ้ำจะทำหนังสือแจ้งให้ สหกรณ์ทรำบและต้อง
ได้รับควำมยินยอมจำกสหกรณ์ก่อน
ในกรณีสหกรณ์กำหนดจ่ำยเงินกู้ให้แก่ขำ้ พเจ้ำเป็นงวด ๆ เมื่อถึงกำหนดตำมงวด ขอให้สหกรณ์โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเงินฝำกดังที่ระบุไว้ในวรรคแรกและให้ถือว่ำ ข้ำพเจ้ำ
ได้รับเงินกู้ตำมหนังสือกู้นี้ถูกต้องแล้ว ตำมวันที่โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเช่นกัน
หำกสหกรณ์พิจำรณำเห็นว่ำกำรใช้เงินกู้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือข้ำพเจ้ำกระทำผิดเงื่อนไขตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือกำรจ่ำยเงิน กู้จะไม่บังเกิดผลดีต่อข้ำพเจ้ำ
หรือต่อสหกรณ์ หรือไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม สหกรณ์จะเลื่อนกำหนดกำรจ่ำยเงินกู้หรือระงับกำรจ่ำยเงินกูก้ ็ได้
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ
ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินกู้จนกว่ำจะชำระเสร็จ หำกสหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกทีก่ ำหนด ข้ำพเจ้ำยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรำที่กำหนดขึ้นใหม่
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนนับแต่เดือนถัดจำกเดือนที่รับเงินกู้ และงวดสุดท้ำยชำระต้นเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
โดยเลือกวิธีส่งดังนี้
ชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนเท่ำ ๆ กัน งวดละไม่ต่ำกว่ำ .................................................................บำท รวม.........................................งวด
ชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนตำมอัตรำที่สหกรณ์กำหนด ชำระครัง้ แรกงวดละ..........................บำท และปรับเพิ่มเงินงวดชำระทุกปีในเดือน
เมษำยน หรือเดือนที่ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินเดือนได้เปลี่ยนแปลงเงินเดือนให้แก่ข้ำพเจ้ำรวมไม่เกิน....................งวด ตำมตำรำงชำระหนี้เงินกู้ที่แนบท้ำยสัญญำนี้ และให้ถือว่ำ
ตำรำงชำระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้
อนึ่ง ถ้าผู้อนุมัติเงินกู้กาหนดวงเงินกู้ให้น้อยกว่าจานวนตามข้อ 1 หรือกาหนดให้ข้าพเจ้าชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จภายในเวลาสั้นกว่าที่เสนอไว้ข้างต้น และหากมี
การขีดฆ่าแก้ไขในหนังสือนี้โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม
ข้อ 5. กรณีที่ข้ำพเจ้ำจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญซึ่งแบบแปลนหรือรำยกำรก่อสร้ำงหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอำคำรที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ได้ให้
ควำมเห็นชอบไว้แล้ว ข้ำพเจ้ำจะเสนอรำยงำนเพื่อขอรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ก่อน
ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินเดือนหักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ำยแก่ข้ำพเจ้ำ เพื่อชำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
กำรแสดงเจตนำยินยอมตำมวรรคหนึ่งมิอำจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม
กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจำกหนี้ภำษีอำกรและกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่ข้ำพเจ้ำต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม
ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำไม่ชำระหนี้เงินกู้ภำยในเวลำตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หรือตำมที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกคืนเงินกู้หำกมีกำรเรียกคืนเงินกู้ในภำยหน้ำก็ดี ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินกู้ส่วนที่ มิได้ชำระตำมกำหนดนั้นให้แก่สหกรณ์เพิ่มขึ้นจำกอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ หรือตำมที่กำหนดขึ้นใหม่อีกร้อยละ 3 ต่อปี
นับถัดจำกวันสิ้นกำหนดชำระคืนหรือในหนังสือเรียกคืนเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระคืนเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตรำตำมที่กฎหมำยกำหนด
ข้อ 8. ถ้ำข้ำพเจ้ำประสงค์จะลำออกจำกงำนประจำ ข้ำพเจ้ำต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจะจัดกำรชำระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้สร็จสิ้ นก่อน และ
ยินยอมให้สหกรณ์โอนหุ้น เงินฝำกและเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ชำระหนี้ดังกล่ำวได้ หรือหำกข้ำพเจ้ำต้องออกจำกงำนประจำเนื่องจำกเกษียณอำยุงำนหรือไม่ว่ำ
เหตุใด ๆ โดยที่ยังชำระหนี้ไม่เสร็จสิ้น ก็ให้สหกรณ์ดำเนินกำรดังกล่ำวได้เช่นกัน

สช.2.5 โปรดแนบสำเนำใบแจ้ งเงินได้ รำยเดือนล่ ำสุ ด
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินกองทุนบำเหน็จ เงินฝำก หุ้นหรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือ
สหกรณ์จะพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวชำระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ โดยถือหนังสือนี้เป็นหลักฐำนในกำรยื่นต่อ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์เพื่อรับเงินและ
ชำระหนี้แทนข้ำพเจ้ำได้ ข้ำพเจ้ำจะไม่ยกข้ออ้ำงใดๆ ที่จะพึงมีมำเป็นข้อต่อสู้กับ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์
ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำตกลงจัดกำรเอำประกันภัยหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันตำมหนังสือกู้เงินนี้โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์แ ละเก็ บ รัก ษำกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ไว้
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยเองตลอดไปทุกปีจนกว่ำจะชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ข้ำพเจ้ำตกลงด้วยว่ำให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกำรเอำประกันภัยและชำระเบี้ ย
ประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันทุกปีแทนข้ำพเจ้ำ โดยหักจำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำได้เช่นเดียวกับข้อ 6.
ข้อ 10. หำกข้ำพเจ้ำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเงินกู้นี้เป็นอันถึงกำหนดชำระคืนโดยสิ้นเชิงทันที แม้ยังไม่ถึงกำหนดเวลำชำระคืนก็ตำม
(1) เมื่อข้ำพเจ้ำออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำข้ำพเจ้ำนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือควำมมุ่งหมำยกำรกู้เงิน
(3) เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและข้ำพเจ้ำมิได้จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(4) เมื่อค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสำมครำว
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ฟ้องบังคับชำระหนี้ได้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่ำว ทั้งยอมชดใช้ค่ำเสียหำยบรรดำที่สหกรณ์เสียไป รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน ทวงถำมให้ชำระ
หนี้ ตลอดจนค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ค่ำทนำยควำมและค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดี ให้แก่สหกรณ์ด้วย
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจข้อควำมในหนังสือกู้เงินนี้ตลอดแล้ว จึงลงลำยมือไว้เป็นสำคัญ หนังสือกู้เงินนี้จัดทำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมตรงกัน สหกรณ์และผู้กู้ถือคนละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ

กรณีหักกลบลบหนี้
ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินตำมหนังสือกูเ้ งินนี้ โดยข้ำพเจ้ำมีหนี้เงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้สำมัญ
อื่น ๆ
ข้ำพเจ้ำขอให้ สหกรณ์หักกลบลบหนี้ของข้ำพเจ้ำด้วย

(

ผู้กู้
)

(

พยำน *
)

ลงชื่อ
คารับรองของผู้บงั คับบัญชา **
ขอรับรองว่ำ เป็นลำยมือชือ่ ของผู้กู้จริง
ลงชื่อ

ลงชื่อ………………………………….....ผู้กู้

(

)

ตำแหน่ง
บันทึกของเจ้าหน้าที่ สอ.สกส.
กรณีที่ 1. กำรจ่ำยเงินกู้งวดเดียวเต็มวงเงินกู้ตำมสัญญำ

กรณีที่ 2. กำรจ่ำยเงินกู้เป็นรำยงวดตำมสัญญำ
คณะกรรมกำรได้อนุมัติเงินกู้ตำมสัญญำเป็นเงิน
โดยโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของ
สำขำ……………………………………………..เลขที่บัญชี
งวดที่ 1 โอนเงินกู้เข้ำบัญชีตำมงวดวันที่

บำท (

) จำนวน

งวด

ที่ธนำคำร
เป็นรำยงวดดังต่อไปนี้
จำนวนเงิน

บำท

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
………../…………./……….

งวดที่ 2 โอนเงินกู้เข้ำบัญชีตำมงวดวันที่

จำนวนเงิน

บำท

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
………../…………./……….

งวดที่ 3 โอนเงินกู้เข้ำบัญชีตำมงวดวันที่

จำนวนเงิน

บำท

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
………../…………./……….

*พยาน ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. จำกัด
**คารับรองของผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นผู้บังคับบัญชำที่ตนเองสังกัดดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำระดับ 10
หมำยเหตุ สหกรณ์ได้รับกำรยกเว้นอำกรแสตมป์ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 104 บัญชีอัตรำอำกรแสตมป์ ข้อ 7(4)

สช.2.5 โปรดแนบสาเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนล่าสุด

สมาชิกเลขทะเบียนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด

คู่ฉบับ
สามัญเลขที่

หนังสือกู้เงิน
พิเศษเลขที่
ทำที่
วันที่

บันทึกผู้อนุมัติเงินกู้
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
โดยกำรมอบหมำยของคณะกรรมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์ อนุมัติเงินกู้

บำท

กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนเท่ำๆ กัน งวดละ
บำท รวม
งวด
กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือน ชำระครั้งแรกงวดละ......................................บำท

และเพิ่มเงินงวดชำระทุกปีในเดือนเมษำยนหรือเดือนที่ผู้มีหน้ำทีจ่ ่ำยเงินเดือนได้เปลี่ยนแปลงเงินเดือน
รวมไม่เกิน.............................งวด
……………………………………………………………..…………………
(
)
ตำแหน่ง……...……………………………………………………………………..……………

ข้ำพเจ้ำ
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่
สมำชิกเลขทะเบียนที่
ทำงำนประจำตำแหน่ง
สังกัด
ขอทำหนังสือกู้เงินให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จำกัด (สหกรณ์)
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน
สำมัญ
พิเศษ เป็นจำนวนเงิน
บำท (
)
วัตถุประสงค์เพื่อ
ข้อ 2. เมื่อสหกรณ์ได้โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของข้ำพเจ้ำที่ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สำขำ
เลขที่บัญชี
ให้ถอื ว่ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ตำมหนังสือกู้เงินนี้ถูกต้องแล้วตำมวันทีโ่ อนเงินกู้เข้ำบัญชี
กรณีที่ข้ำพเจ้ำมีควำมจำเป็นต้องให้โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเงินฝำกอื่นนอกจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น หรือรับเงินกู้โดยวิธีอื่น ข้ำพเจ้ำจะทำหนังสือแจ้งให้ สหกรณ์ทรำบและต้อง
ได้รับควำมยินยอมจำกสหกรณ์ก่อน
ในกรณีสหกรณ์กำหนดจ่ำยเงินกู้ให้แก่ขำ้ พเจ้ำเป็นงวด ๆ เมื่อถึงกำหนดตำมงวด ขอให้สหกรณ์โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเงินฝำกดังที่ระบุไว้ในวรรคแรกและให้ถือว่ำ ข้ำพเจ้ำ
ได้รับเงินกู้ตำมหนังสือกู้นี้ถูกต้องแล้ว ตำมวันที่โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเช่นกัน
หำกสหกรณ์พิจำรณำเห็นว่ำกำรใช้เงินกู้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือข้ำพเจ้ำกระทำผิดเงื่อนไขตำมสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง หรือกำรจ่ำยเงิน กู้จะไม่บังเกิดผลดีต่อข้ำพเจ้ำ
หรือต่อสหกรณ์ หรือไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม สหกรณ์จะเลื่อนกำหนดกำรจ่ำยเงินกู้หรือระงับกำรจ่ำยเงินกูก้ ็ได้
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำยอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ
ต่อปี นับแต่วันที่รับเงินกู้จนกว่ำจะชำระเสร็จ หำกสหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกทีก่ ำหนด ข้ำพเจ้ำยอมชำระดอกเบี้ยในอัตรำที่กำหนดขึ้นใหม่
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนนับแต่เดือนถัดจำกเดือนที่รับเงินกู้ และงวดสุดท้ำยชำระต้นเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย
โดยเลือกวิธีส่งดังนี้
ชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนเท่ำ ๆ กัน งวดละไม่ต่ำกว่ำ .................................................................บำท รวม.........................................งวด
ชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรำยเดือนตำมอัตรำที่สหกรณ์กำหนด ชำระครั้งแรกงวดละ..........................บำท และปรับเพิ่มเงินงวดชำระทุกปีในเดือน
เมษำยน หรือเดือนที่ผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินเดือนได้เปลี่ยนแปลงเงินเดือนให้แก่ข้ำพเจ้ำรวมไม่เกิน....................งวด ตำมตำรำงชำระหนี้เงินกู้ที่แนบท้ำยสัญญำนี้ และให้ถือว่ำ
ตำรำงชำระหนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำฉบับนี้
อนึ่ง ถ้าผู้อนุมัติเงินกู้กาหนดวงเงินกู้ให้น้อยกว่าจานวนตามข้อ 1 หรือกาหนดให้ข้าพเจ้าชาระคืนเงินกู้ให้เสร็จภายในเวลาสั้นกว่าที่เสนอไว้ข้างต้น และหากมี
การขีดฆ่าแก้ไขในหนังสือนี้โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตั ิตาม
ข้อ 5. กรณีที่ข้ำพเจ้ำจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสำระสำคัญซึ่งแบบแปลนหรือรำยกำรก่อสร้ำงหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอำคำรที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ได้ให้
ควำมเห็นชอบไว้แล้ว ข้ำพเจ้ำจะเสนอรำยงำนเพื่อขอรับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ก่อน
ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินเดือนหักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ำยแก่ข้ำพเจ้ำ เพื่อชำระหนี้หรือภำระผูกพันอื่น ที่มีต่อ
สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
กำรแสดงเจตนำยินยอมตำมวรรคหนึ่งมิอำจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม
กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจำกหนี้ภำษีอำกรและกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่ข้ำพเจ้ำต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกองทุนบำเหน็จ
บำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม
ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำไม่ชำระหนี้เงินกู้ภำยในเวลำตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หรือตำมที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกคืนเงินกู้หำกมีกำรเรียกคืนเงินกู้ในภำยหน้ำก็ดี ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินกู้ส่วนที่มิ ได้ชำระตำมกำหนดนั้นให้แก่สหกรณ์เพิ่มขึ้นจำกอัตรำดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ หรือตำมที่กำหนดขึ้นใหม่อีกร้อยละ 3 ต่อปี
นับถัดจำกวันสิ้นกำหนดชำระคืนหรือในหนังสือเรียกคืนเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระคืนเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตรำตำมที่กฎหมำยกำหนด
ข้อ 8. ถ้ำข้ำพเจ้ำประสงค์จะลำออกจำกงำนประจำ ข้ำพเจ้ำต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจะจัดกำรชำระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้สร็จสิ้ นก่อน และ
ยินยอมให้สหกรณ์โอนหุ้น เงินฝำกและเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ชำระหนี้ดังกล่ำวได้ หรือหำกข้ำพเจ้ำต้องออกจำกงำนประจำเนื่องจำกเกษียณอำยุงำนหรือไม่ว่ำ
เหตุใด ๆ โดยที่ยังชำระหนี้ไม่เสร็จสิ้น ก็ให้สหกรณ์ดำเนินกำรดังกล่ำวได้เช่นกัน

สช.2.5 โปรดแนบสำเนำใบแจ้ งเงินได้ รำยเดือนล่ ำสุ ด
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้ำที่จ่ำยเงินกองทุนบำเหน็จ เงินฝำก หุ้นหรือเงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือ
สหกรณ์จะพึงจ่ำยให้แก่ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวชำระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ โดยถือหนังสือนี้เป็นหลักฐำนในกำรยื่ นต่อ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์เพื่อรับเงินและ
ชำระหนี้แทนข้ำพเจ้ำได้ ข้ำพเจ้ำจะไม่ยกข้ออ้ำงใดๆ ที่จะพึงมีมำเป็นข้อต่อสู้กับ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์
ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำตกลงจัดกำรเอำประกันภัยหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันตำมหนังสือกู้เงินนี้โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์แ ละเก็ บ รัก ษำกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ไว้
ข้ำพเจ้ำเป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยเองตลอดไปทุกปีจนกว่ำจะชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น ทั้ งนี้ข้ำพเจ้ำตกลงด้วยว่ำให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกำรเอำประกันภัยและชำระเบี้ ย
ประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันทุกปีแทนข้ำพเจ้ำ โดยหักจำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำได้เช่นเดียวกับข้อ 6.
ข้อ 10. หำกข้ำพเจ้ำผิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำเงินกู้นี้เป็นอันถึงกำหนดชำระคืนโดยสิ้นเชิงทันที แม้ยังไม่ถึงกำหนดเวลำชำระคืนก็ตำม
(1) เมื่อข้ำพเจ้ำออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรว่ำข้ำพเจ้ำนำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือควำมมุ่งหมำยกำรกู้เงิน
(3) เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและข้ำพเจ้ำมิได้จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรกำหนด
(4) เมื่อค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลำถึงสองเดือน หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสำมครำว
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ฟ้องบังคับชำระหนี้ได้ทันทีโดยมิพักต้องบอกกล่ำว ทั้งยอมชดใช้ค่ำเสียหำยบรรดำที่สหกรณ์เสียไป รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน ทวงถำมให้ชำระ
หนี้ ตลอดจนค่ำฤชำธรรมเนียมศำล ค่ำทนำยควำมและค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินคดี ให้แก่สหกรณ์ด้วย
ข้ำพเจ้ำเข้ำใจข้อควำมในหนังสือกู้เงินนี้ตลอดแล้ว จึงลงลำยมือไว้เป็นสำคัญ หนังสือกู้เงินนี้จัดทำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมตรงกัน สหกรณ์และผู้กู้ถือคนละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ

กรณีหักกลบลบหนี้
ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินตำมหนังสือกูเ้ งินนี้ โดยข้ำพเจ้ำมีหนี้เงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้พิเศษ
เงินกู้สำมัญ
อื่น ๆ
ข้ำพเจ้ำขอให้ สหกรณ์หักกลบลบหนี้ของข้ำพเจ้ำด้วย

(

ผู้กู้
)

(

พยำน *
)

ลงชื่อ
คารับรองของผู้บงั คับบัญชา **
ขอรับรองว่ำ เป็นลำยมือชือ่ ของผู้กู้จริง
ลงชื่อ

ลงชื่อ………………………………….....ผู้กู้

(

)

ตำแหน่ง
บันทึกของเจ้าหน้าที่ สอ.สกส.
กรณีที่ 1. กำรจ่ำยเงินกู้งวดเดียวเต็มวงเงินกู้ตำมสัญญำ

กรณีที่ 2. กำรจ่ำยเงินกู้เป็นรำยงวดตำมสัญญำ
คณะกรรมกำรได้อนุมัติเงินกู้ตำมสัญญำเป็นเงิน
โดยโอนเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ของ
สำขำ……………………………………………..เลขที่บัญชี
งวดที่ 1 โอนเงินกู้เข้ำบัญชีตำมงวดวันที่

บำท (

) จำนวน

งวด

ที่ธนำคำร
เป็นรำยงวดดังต่อไปนี้
จำนวนเงิน

บำท

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
………../…………./……….

งวดที่ 2 โอนเงินกู้เข้ำบัญชีตำมงวดวันที่

จำนวนเงิน

บำท

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
………../…………./……….

งวดที่ 3 โอนเงินกู้เข้ำบัญชีตำมงวดวันที่

จำนวนเงิน

บำท

เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
………../…………./……….

*พยาน ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ธ.ก.ส. จำกัด
**คารับรองของผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นผู้บังคับบัญชำที่ตนเองสังกัดดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำระดับ 10
หมำยเหตุ สหกรณ์ได้รับกำรยกเว้นอำกรแสตมป์ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 104 บัญชีอัตรำอำกรแสตมป์ ข้อ 7(4)

