สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

สช.31 โปรดแนบสําเนาใบแจ้ งเงินได้ รายเดือนล่าสุด

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
หนังสื อกู้เงินสามัญ (36)
ที่

ต้ นฉบับ

ทําที่
วันที่

ข้าพเจ้า
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
สมาชิกเลขทะเบียนที่
ทํางานประจําตําแหน่ง
สังกัด
ได้รับเงินได้รายเดือน
บาท ขอทําหนังสื อกูเ้ งิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินเป็ นจํานวน
บาท (
)
วัตถุประสงค์ เพื่อชําระหนี้ เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นเดิมกรณี การปรับงวดชําระคืนเงินกู้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงชําระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์เรี ยกเก็บ (ปั จจุบนั อัตราร้อยละ.......... ต่อปี ) เท่ากันทุกงวด ๆ ละ..............................บาท
รวม.................งวด ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน โดยเริ่ มชําระงวดแรกภายในวันสิ้ นเดื อนนี้ หรื อสิ้ นเดือนถัดไปตามแต่กรณี นับแต่วนั ถัดจากวันที่จ่ายเงินกู้ จนกว่า
จะชําระเสร็ จ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอให้นาํ เงินกูจ้ าํ นวนดังกล่าวตามข้อ 1 หักชําระหนี้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ และให้หกั ค่าธรรมเนี ยม และค่าบริ การจากเงินกูท้ ี่
ได้รับอนุมตั ิ แล้วให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามหนังสื อกูเ้ งินนี้ ถูกต้องแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธ.ก.ส.หรื อผูม้ ีหน้าที่จ่ายเงินเดื อนหักเงินเดื อนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจ่ายแก่ขา้ พเจ้า เพื่อชําระหนี้ หรื อภาระผูกพัน
อื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้ หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ งมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่ขา้ พเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 5. เมื่อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึ งสองเดื อน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ ถึงสามคราว หรื อเมื่อข้าพเจ้าออกจากสหกรณ์ ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้ถือว่าเงินกูน้ ้ ี เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้นเชิ งทันที แม้ยงั ไม่ถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจากงานประจํา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบและจะจัดการชําระหนี้ ซ่ ึ งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ น
ก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น ยินยอมให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ เงินฝาก หุ้น หรื อเงินอื่นใดที่
ธ.ก.ส. หรื อสหกรณ์จะพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนี้ที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อนได้
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสื อกูเ้ งินนี้ โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญ หนังสื อกูเ้ งินนี้ จดั ทําขึ้นสองฉบับ สหกรณ์และผูก้ ถู้ ือคนละหนึ่ งฉบับ
ลงชื่อ.........................................................ผูก้ ู้
(………………………………….)
สําหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
เห็นควร ο อนุมตั ิ วงเงิน
ลงชื่อ
บันทึกผู้อนุมัติเงินกู้
ο อนุมตั ิ วงเงินกู้
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

บาท ο ไม่อนุมตั ิ เนื่ องจาก
ผูต้ รวจ วันที่
/
/
บาท
)
/

/

ο ไม่อนุมตั ิ เนื่ องจาก
ลงชื่ อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

)
/

/
เจ้าหน้าที่การเงิน
………../…………./……….

หมายเหตุ โปรดจัดทําหนังสื อกูเ้ งินนี้ 2 ฉบับ เพื่อ สอ.ธกส. เก็บไว้ 1 ฉบับ ส่ งคืนผูก้ ู้ 1 ฉบับ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

สช.31 โปรดแนบสําเนาใบแจ้ งเงินได้ รายเดือนล่าสุด

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
หนังสื อกู้เงินสามัญ (36)
ที่

คู่ฉบับ

ทําที่
วันที่

ข้าพเจ้า
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
สมาชิกเลขทะเบียนที่
ทํางานประจําตําแหน่ง
สังกัด
ได้รับเงินได้รายเดือน
บาท ขอทําหนังสื อกูเ้ งิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินเป็ นจํานวน
บาท (
)
วัตถุประสงค์ เพื่อชําระหนี้ เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นเดิมกรณี การปรับงวดชําระคืนเงินกู้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงชําระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์เรี ยกเก็บ (ปั จจุบนั อัตราร้อยละ.......... ต่อปี ) เท่ากันทุกงวด ๆ ละ..............................บาท
รวม.................งวด ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน โดยเริ่ มชําระงวดแรกภายในวันสิ้ นเดื อนนี้ หรื อสิ้ นเดือนถัดไปตามแต่กรณี นับแต่วนั ถัดจากวันที่จ่ายเงินกู้ จนกว่า
จะชําระเสร็ จ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอให้นาํ เงินกูจ้ าํ นวนดังกล่าวตามข้อ 1 หักชําระหนี้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ และให้หกั ค่าธรรมเนี ยม และค่าบริ การจากเงินกูท้ ี่
ได้รับอนุมตั ิ แล้วให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามหนังสื อกูเ้ งินนี้ ถูกต้องแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธ.ก.ส.หรื อผูม้ ีหน้าที่จ่ายเงินเดื อนหักเงินเดื อนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจ่ายแก่ขา้ พเจ้า เพื่อชําระหนี้ หรื อภาระผูกพัน
อื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้ หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ งมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่ขา้ พเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
ข้อ 5. เมื่อค้างส่ งเงินงวดชําระหนี้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึ งสองเดื อน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ ถึงสามคราว หรื อเมื่อข้าพเจ้าออกจากสหกรณ์ ไม่ว่า
เพราะเหตุใด ๆ ให้ถือว่าเงินกูน้ ้ ี เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้นเชิ งทันที แม้ยงั ไม่ถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจากงานประจํา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบและจะจัดการชําระหนี้ ซ่ ึ งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ น
ก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น ยินยอมให้ผมู ้ ีหน้าที่จ่ายเงินกองทุนบําเหน็จ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ เงินฝาก หุ้น หรื อเงินอื่นใดที่
ธ.ก.ส. หรื อสหกรณ์จะพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนี้ที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อนได้
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสื อกูเ้ งินนี้ โดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสําคัญ หนังสื อกูเ้ งินนี้ จดั ทําขึ้นสองฉบับ สหกรณ์และผูก้ ถู้ ือคนละหนึ่ งฉบับ
ลงชื่อ.........................................................ผูก้ ู้
(………………………………….)
สําหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
เห็นควร ο อนุมตั ิ วงเงิน
ลงชื่อ
บันทึกผู้อนุมัติเงินกู้
ο อนุมตั ิ วงเงินกู้
ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

บาท ο ไม่อนุมตั ิ เนื่ องจาก
ผูต้ รวจ วันที่
/
/
บาท
)
/

/

ο ไม่อนุมตั ิ เนื่ องจาก
ลงชื่ อ
(
ตําแหน่ง
วันที่

)
/

/
เจ้าหน้าที่การเงิน
………../…………./……….

หมายเหตุ โปรดจัดทําหนังสื อกูเ้ งินนี้ 2 ฉบับ เพื่อ สอ.ธกส. เก็บไว้ 1 ฉบับ ส่ งคืนผูก้ ู้ 1 ฉบับ

