สัญญาเลขที่...........................................
วันที่........................................................

คำขอและสั ญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ผ่ำนระบบกำรให้ บริกำรทำงกำรเงินทำงธนำคำร)
เขียนที่...................................................................
วันที่.......................................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด
ข้าพเจ้า.....................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...........................รับราชการหรื อทางานประจา
ในตาแหน่ง.....................................................สังกัดโรงเรี ยน........................................................อาเภอ.......................................
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์.................................................. โทรศัพท์มือถือ.................................................................
อัตราเงินเดือน............................................ บาท ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกกว่า “ ผูก้ ”ู้ ตกลงทาสัญญากูฉ้ บับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้ก”ู้ เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจานวน............................................ บาท (...................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการอันจาเป็ นเร่ งด่วน
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอให้สหกรณ์ ฯ หักเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นที่ ขา้ พเจ้าค้างชาระจากเงินกูต้ าม ข้อ 1. ออกก่อนแล้วนาเงิน
ตามวงเงินกูท้ ี่เหลือไปเข้าบัญชีของสหกรณ์ฯ ณ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เพื่อรอไว้เตรี ยมจ่ายเมื่อข้าพเจ้าต้องการ
ข้อ 3. เมื่ อข้าพเจ้าต้องการใช้เงิน จานวนเท่ าใดก็ได้แต่ต้องไม่เกิ นวงเงิน กู้ตามข้อ 1 . สามารถท ารายการถอนเงิ น
ที่ ตู้ ATM ของธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) เพื่ อ ถอนเงิ น จากบัญ ชี ข องสหกรณ์ ฯ เข้าบัญ ชี ออมทรั พ ย์ข องข้าพเจ้า
เลขที่บญั ชี............................................................... และได้ถือว่าได้รับเงินจากสหกรณ์แล้วในวันที่มีการทารายการโอนเงิน
ข้อ 4. ในการชาระหนี้ เงินกู้ ข้าพเจ้าตกลงชาระดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ ฯ ที่ถือใช้ในขณะที่ กู้ และถ้าต่อไป
สหกรณ์ฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับได้ตามประกาศของสหกรณ์ฯ
ข้อ 5. เมื่อได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนแก่ขา้ พเจ้า หักเงิน
ที่จะต้องส่งชาระหนี้ประจางวดตามใบเสร็ จเรี ยกเก็บเงินจากสหกรณ์ฯ ตามจานวนในข้อ 4. เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ
ข้อ 6. เมื่อมีการชาระหนี้เสร็ จสิ้นแล้ว หากข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทาการกูเ้ งินตามวงเงินข้อ 1. อีก ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ถือเอาสัญญานี้ไปจนกว่าจะมีการทาสัญญาฉบับใหม่
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่ งข้อใดที่ให้ไว้แก่สหกรณ์ฯ เมื่อได้รับเงินแล้ว ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์ ฯ
เรี ยกร้องเงินกูค้ ืนทันที และยอมเสี ยค่าเสี ยหายต่างๆ ในการทวงหนี้ ตลอดทั้งค่าธรรมเนี ยม ค่าทนายความ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการฟ้องร้องดาเนินคดีรวมทั้งดอกเบี้ยที่คา้ งชาระทั้งหมดแก่สหกรณ์ฯ
ข้อ 8. ในการฟ้องร้องดาเนินคดีตามหนังสื อสัญญานี้ไม่ว่าข้าพเจ้าจะย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่ใด ให้ฟ้องร้องดาเนินคดีใน
เขตอานาจศาลที่สหกรณ์ฯมีภูมิลาเนาอยู่
ข้าพเจ้าอ่านข้อความในสัญญาทุกถ้อยคาและเข้าใจตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่ อ...................................................................ผู้กู้
(.............................................................................)

ลงชื่ อ........................................................พยำน(สมำชิกสหกรณ์)
(.............................................................................)
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สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์ฯ
1. ได้ ตรวจสอบ
บัตรข้ ำรำชกำร
บัตรประชำชน
บัตรสมำชิกสหกรณ์ ฯ
อื่นๆ
เลขที่.............................................................................วันหมดอำยุ.......................................................
2. ข้ อชี้แจงอื่นๆ
เห็นควรอนุมัติ...................................................บำท
ลงชื่ อ...................................................................เจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิ
(.............................................................)
......../......../.........

อนุมัติ........................................................บำท
ลงชื่ อ..........................................................ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมำย
(.............................................................)
......../......../.........

ข้ ำพเจ้ ำ...............................................................................................................................................................
ได้ รับเงินกู้จำนวน...............................................................บำท (..............................................................................................)
ไว้เป็ นกำรถูกต้ องแล้ว

ลงชื่ อ........................................................ผู้รับเงิน
ลงชื่ อ........................................................เจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน

-3หนังสื อแสดงควำมประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมรำช จำกัด
ตำมบันทึกข้ อตกลงกำรให้ บริกำรระหว่ำง บมจ.ธนำคำรกรุงไทย กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมรำช จำกัด ฉบับลงวันที่ 12 ธันวำคม 2549
วันที่.................................................................................
ข้าพเจ้า (ชื่อสมาชิก).................................................................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่............................. หมู่ที่........................... ถนน.................................................ตาบล................................................
อาเภอ..................................................................... จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ ผูใ้ ห้ความตกลง” โดยที่
(ก) บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ ธนาคาร” และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครศรี ธรรมราช จากัด ซึ่งต่อไปนี้
จะเรี ยกว่า “สหกรณ์” ได้ร่วมกันจัดทาบันทึกข้อตกลงการให้บริ การทางการเงิน แก่สมาชิ กสหกรณ์ฯ ที่ได้รับอนุ มตั ิวงเงินกู้
จากสหกรณ์ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคาร ฉบับลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ซึ่ งต่อไปนี้ จะเรี ยกว่า “บันทึ ก
ข้อตกลงฯ”
(ข) ผูใ้ ห้ความตกลงเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่มีบญั ชีเงินฝากที่เปิ ดไว้กบั สหกรณ์ และ/หรื อได้รับอนุมตั ิวงเงินกูส้ หกรณ์
และมีความประสงค์เข้าร่ วมใช้บริ การทางการเงินกับธนาคารตามบันทึกข้อตกลงฯดังกล่าว
โดยหนังสื อฉบับนี้ ผูใ้ ห้ความตกลงขอแสดงความประสงค์ในการเข้าร่ วมใช้บริ การทางการเงินกับธนาคารดังกล่าว และ
ได้จดั ทาหนังสื อฉบับนี้ให้ไว้แก่ธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผูใ้ ห้ความตกลงยอมให้คารับรองและยืนยันว่า ผูใ้ ห้ความตกลงมีฐานะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่มีบญ
ั ชีเงินฝากกับ
สหกรณ์ และ/หรื อ ได้รับอนุ มตั ิวงเงินกูจ้ ากสหกรณ์ และมีความประสงค์เข้าร่ วมใช้บริ การทางการเงินกับธนาคารตาม (ข)
ข้างต้น และผูใ้ ห้ความตกลงยินยอมผูกพันตนต่อธนาคารในการที่ จะปฏิ บัติตามเงื่ อนไขและข้อตกลงในบันทึ กข้อตกลงฯ
ดังกล่าวทุกประการ โดยได้เปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีที่....................................................................................................
ชื่อบัญชี.............................................................................กับ บมจ.ธนาคารกรุ งไทย สาขา.............................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “บัญชีเงินฝาก” และจะรักษาสภาพบัญชีเงินฝากไว้ตลอดเวลาที่ผใู ้ ห้ความตกลงยังคงมีภาระหนี้คา้ งชาระอยู่
กับสหกรณ์
2. ผูใ้ ห้ความตกลงขอให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ ห้ความตกลง เพื่อชาระค่าธรรมเนียม
ค่าใช้จ่ายและ / หรื อค่าบริ การใด ๆ อันเนื่องจากการให้บริ การตามบันทึกข้อตกลงฯ ให้แก่ธนาคารรวมทั้งตกลงยินยอมปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฯ ทุกประการ
3. คู่สัญญาทุกฝ่ ายตกลงให้ถือหนังสื อฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฯ หากมีขอ้ ความใดในหนังสื อฉบับนี้
ขัดหรื อแย้งกับข้อความในบันทึกข้อตกลงฯ คู่สัญญาทุกฝ่ ายตกลงให้บงั คับและตีความตามที่ระบุในบันทึกข้อตกลงฯ เป็ นสาคัญ
หนังสื อฉบับ นี้ ได้จัดท าขึ้ น เป็ นสามฉบับ มี ข้อความถู กต้องตรงกัน คู่ สั ญ ญาต่างฝ่ ายต่างถื อ ไว้ฝ่ายละหนึ่ งฉบับ
โดยคู่สัญญาทุกฝ่ ายได้อ่านข้อความในหนังสื อฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามประสงค์ของตน จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่ อ........................................................ผู้ให้ ควำมตกลง(สมำชิก)
(.............................................................................)

ลงชื่ อ..................................................ผู้มีอำนำจกระทำกำร(สหกรณ์ฯ)
(.............................................................................)
ตำแหน่ ง.................................................

ลงชื่ อ...........................................................ผู้รับมอบอำนำจ (ธนำคำร)
(.............................................................................)
ตำแหน่ ง............................................................

