เลขที่รับ……………….วันที่..............................
คำขอเลขที่....…………………………………
สัญญำเงินกูเ้ ลขที่ ...............................................

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
หนังสือสัญญากูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน ผ่านเครือ่ งเอทีเอ็ม
วันที่…………………………….……
เรียน คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………..……………….เลขประจาตัวประชาชน………..…..……......อายุ…….…ปี
สมาชิ กเลขที่…...................ตาแหน่ง…….…………….สังกัด /โรงเรี ยน ……………………….……… อาเภอ………..……… จังหวัด
นครราชสี มา โทรศัพท์ ..….…..………..ปัจจุบนั พักที่อยูเ่ ลขที่……………..หมู่ที่……...ซอย…........................ถนน…………….……
ตาบล……...…….………อาเภอ………………………………จังหวัด………………………โทรศัพท์/ มือถือ…..…………….............
มีเงิ นได้รายเดือน ๆ ละ…...…….……บาท (................................................................)
ข้อ 1. มีความประสงค์ขอกูเ้ งิ นเพื่อเหตุฉุกเฉิ นผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม จากสหกรณ์ฯ ในวงเงิ น
จานวน..……………….……บาท (……….…………..……….…………) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ................................................................
โดยใช้บุคคลค้ าประกันดังนี้
ชื่อ - สกุล

เลขทะเบียน

ตาแหน่ ง

เงินได้รายเดือน

ลายมือชื่อ

1.
2.
ข้อ 2. ในการรับเงิ นกู้ ตามจานวนเงิ นในข้อ 1 เมื่ อสหกรณ์ อนุ มตั ิ วงเงิ นกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะทารายการด้วยบัตรเอที เอ็ ม
ผ่านระบบเครื่ องฝาก – ถอนเงิ นอัตโนมัติของธนาคาร เพื่อโอนเงิ นจากบัญ ชี เงิ นฝากของสหกรณ์ ไปเข้าบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ของ
ข้าพเจ้า ผ่ าน ธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด ( มหาชน) บัญ ชี เลขที่ ……….……………….…………………......………………………….
สาขา..............................................................โดยมี จานวนเงิ นที่ ขอโอนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจานวนเงิ นกูท้ ี่ ได้รับ
อนุ มตั ิ ตามข้อ 1 และ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า การโอนเงิ นกูเ้ ข้าบัญ ชี ของข้าพเจ้าในวันใดให้ถือเป็ นหลักฐานว่าข้าพเจ้า ได้รับเงิ นกู้
เรี ยบร้อยแล้วในวันนั้น
ข้อ 3. เมื่อสหกรณ์ ได้อนุมตั ิ วงเงิ นกูใ้ ห้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหนี้ เงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นตามสัญญาเงิ นกูเ้ ดิม ค้างชาระอยู่
กับสหกรณ์เป็ นจานวนเท่าใดให้ถือว่า จานวนหนี้ คงเหลือดังกล่าวนั้น เป็ นส่ วนหนึ่ งของวงเงิ นกูต้ ามหนังสื อสัญญากูฉ้ บับใหม่น้ ี และ
ให้สั ญ ญาเงิ นกู้ฉบับ เดิ มเป็ นอันระงับ ไป และข้าพเจ้ามี สิ ทธิ ทารายการโอนเงิ นกู้ภายในวงเงิ นคงเหลื อจากวงเงิ น กู้ที่ได้รับ อนุ ม ัติ
หลังจากหักชาระหนี้ ตามสัญญาเงิ นกูฉ้ บับเดิมออกแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้า ตกลงว่าจะชาระคื นเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ ย เป็ นรายเดื อน เดื อนละเท่า ๆ กัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) เดื อนละ
เท่าๆกัน(เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) จานวน………….… .งวด นับจากวันที่สหกรณ์ และ ข้าพเจ้ายินยอมเสี ยดอกเบี้ยเงิ นกูใ้ นอัตราที่สหกรณ์
กาหนด
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่ ส หกรณ์ จะต้องปรับเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ส หกรณ์ ปรับเปลี่ ยนอัตรา
ดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าและผูค้ ้ าประกันทราบล่วงหน้าแต่อย่าง
ใด
ลงชื่ อ...........................................................ผูก้ ู้
(............................................................)
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ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงิ นงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงิ นและดอกเบี้ ย) แต่ละงวดถึ งกาหนดชาระภายในวันจ่ายเงิ นเดือนที่ ระบุไว้
สาหรับงวดนั้น ๆ หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ ง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ปรับเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยเป็ นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
ชาระหนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ ังคับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ ผจู ้ ่ายเงิ นเดือนของข้าพเจ้า หัก ณ ที่ จ่ายเงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้า
หรื อเงิ นอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ และนาส่ งต่อสหกรณ์ตามจานวนเงิ นงวดชาระหนี้ ที่ระบุไว้ในหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รั บทราบ ข้อบังคับ ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ ประกาศ และเงื่ อ นไขการให้เงิ นกู้เพื่ อเหตุฉุ ก เฉิ น ผ่านเครื่ อ ง
เอทีเอ็ม ตลอดจนข้อตกลงการใช้บริ การทางการเงิ น ที่ระบุไว้ดา้ นหลังหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้ แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับและปฏิบตั ิตาม
และให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้ มีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ
ข้อ 7. เมื่อหนังสื อสัญญากูเ้ งิ นฉบับนี้ ครบกาหนด หากสหกรณ์หรื อข้าพเจ้า มิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่า
หนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้ มี ผลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงื่ อนไขคงเดิ มทุกประการจนกว่าจะครบกาหนด หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหนังสื อ
สัญญากูฉ้ บับใหม่
ข้อ .8 หำกมี ก ำรฟ้ องร้อ งบังคับ คดี เกี่ ยวกับ หนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำนี้ ข้ำพเจ้ำผูก้ ู้ยิน ยอมให้ส หกรณ์ ฟ้ องคดี ได้ที่ ศ ำลจัง หวัด
นครรำชสี มำ ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั สำนักงำนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้ แล้ว จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐาน
สถานะผูก้ ู้
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
ลงชื่ อ……………………………..…………….ผู้ก้ ู
(……………………………………………)
ลงชื่ อ………… ………………….…………….คู่สมรสผู้ก้ ู
(……………………………..………………)
ลงชื่ อ……………………………..……………พยาน
(……………………………..………………)
ลงชื่ อ……………………………..…………….พยาน
(……………………………..………………)
คำรับรองของผูบ้ ังคับบัญชำ
ข้ าพเจ้ า…………………………………..…..ตาแหน่ ง ………………………สั งกัด/โรงเรียน….…...............................ขอรับรองว่ำ
1. เป็ นลายมือชื่อของผู ข้ อกู จ้ ริ งและได้พจิ ารณาตามที่รูเ้ ห็นและตามที่สอบถามแล้วเป็ นจริ งทุกประการ
2. ผู ข้ อกู ้  อยูใ่ นระหว่างขอย้ายไป...............  ไม่ขอย้าย  เห็นควรอนุ มตั ิ ไม่ควรอนุ มตั ิ เหตุ ผล .......................................
(ลงชื่อ) …………………………….……………….
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่ - ตรวจสอบแล้ว มีสิทธิ์ กูไ้ ด้ ..................... บาท
- ไม่มีสิทธิ์ กูเ้ นื่ องจาก ...................................................................................................................................
เอกสารหลักฐานแนบ 1. สลิปเงินเดือนๆล่าสุ ด(ผูบ้ งั คับบัญชากับการเงิ นรับรอง) 2.หนังสื อรับรองภาระหนี้ ธ.ออมสิ น
3.หนังสื อรับรองเงินเดือนและทะเบียนบ้านผูค้ ้า ภายนอก

(ลงชื่ อ) ....................................... เจ้าหน้าที่การเงิ น
( นางณัฐชา จันทร์อ่อน )
วันที่ ..............................................

(ลงชื่ อ) ............................................. ผูอ้ นุมตั ิ
( นางจันทร์นภา มนต์กลาง )
ผูจ้ ดั การ
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บันทึกข้อตกลงการใช้บริ การเงิ นกู้ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
1. ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า ในกรณีท่สี หกรณ์ อนุ มตั วิ งเงินกูแ้ ล้ว จะดาเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจานวนที่ธนาคาร
กาหนดให้ถอนได้ในแต่ละวัน และจะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
2. ในการทารายการผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติธนาคาร ผ่านบัตรเอทีเ อ็ม ผู้ใช้บริการตกลงจะทา
รายการด้วยรหัสลับประจาตัวของตนเองหากยอมให้บุคคลอื่น นาบัตรไปทารายการแทน ยินยอมรับผิดชอบแทนในการ
ทารายการทางการเงินที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
3. ในกรณี ท่ีบัตร เอทีเอ็ม เกิดการสูญ หาย หรือ ถูกบุคคลอื่น น าไปใช้โดยมิได้รบั คา ยิน ยอมจากผู้ใช้บ ริการ
ผู้ใช้บริการตกลงจะรีบดาเนิ นการ แจ้งอายัดบัตรดังกล่าวต่อธนาคารกรุงไทยฯ ภายใน 24 ชัวโมง
่
นับตัง้ แต่ทราบเหตุ
และแจ้งต่อสหกรณ์ นับตัง้ แต่เวลาเริ่มทาการของสหกรณ์ ทนั ที มิฉะนัน้ ตกลงยิน ยอมให้ถือว่า บรรดารายการที่เกิดขึ้น
ในขณะเวลาดังกล่าว เป็ นการกระทาโดยตัวผูใ้ ช้บริการเองทัง้ สิน้
4. เมือ่ ได้รบั เงินกู้ หรือเงินอื่นใด จากสหกรณ์ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารใน
นามของผูใ้ ช้บริการ ตามเลขบัญชีท่รี ะบุไว้ในหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี้
5. บรรดาเอกสาร ใช้บริการทารายการเงินกู้ฉุกเฉิ นผ่านระบบเครื่อง เอทีเอ็ม ที่ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ท า
รายการผ่านเครื่อ งบริการฝาก–ถอนเงิน อัต โนมัติโดยใช้บัต รเอทีเอ็ม ยิน ยอมให้ถือว่า เป็ นหลักฐาน การใช้บ ริการทาง
การเงิน ระหว่างผูใ้ ช้บริการ และสหกรณ์ ได้
6. ในกรณี ท่เี ลขที่บญ
ั ชีเงินฝากธนาคารของผู้ใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ มีจานวน
เงินไม่เพียงพอกับจานวนเงินที่มกี ารทารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ ผูใ้ ช้บริการทาผิดเงือ่ นไขการให้บริการ
ตามข้อตกลงฯและหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับ และ/หรือยกเลิกการให้บริการตาม
รายการนัน้ ๆ ทันที โดยไม่ถอื เป็ นความบกพร่องหรือการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาของสหกรณ์ แต่อย่างใด
7. ผู้ใช้บริการ ตกลงยินยอม ให้ธนาคารปรับเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้รบั ทราบการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว แล้ว นับจากวันที่สหกรณ์ ได้รบั หนังสือแจ้ง
จากธนาคาร หรือนับแต่ได้มกี ารปิ ดประกาศของสหกรณ์ เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
8. ผู้ใ ช้บ ริก าร ตกลงยิน ยอมให้ธนาคารหัก เงิน ค่า ธรรมเนี ย มการใช้บ ริก าร และ/หรือ ค่ า ใช้ จ่า ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้บริการต้อ งรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ ธนาคารตามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ จากบัญ ชีเงิน ฝาก
สมาชิกที่มอี ยูก่ บั ธนาคาร เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวได้ทนั ที ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
9. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการเงินกู้ผ่านเครื่อง เอทีเอ็ม ฉบับนี้ ใ ห้ถือเป็ นส่วนหนึ่ ง ของข้อตกลงฯและหนังสือ
สัญญากู้เงิน หากมีขอ้ ความใดในบันทึกฉบับนี้ ขัดแย้งกับข้อความตามหนังสือสัญญากู้เงิน ให้ตีความตามข้อตกลงและ
หนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญากูน้ ้ีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ น หลักฐาน

ลงชื่อ ............................................................. ผูใ้ ช้บริ การ
(...........................................................)

