เลขที่รับ……………….วันที่..............................
คาขอเลขที่....…………………………………
สัญญาเงินกูเ้ ลขที่ ...............................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด
หนังสื อสั ญญากู้เงินสามัญ(หมุนเวียน) ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
วันที่…………….……………….……
เงินสามัญ
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………..……………….เลขประจาตัวประชาชน………..…...............……......อายุ…….…ปี
สมาชิกเลขที่…...................ตาแหน่ง…….…………….สังกัด /โรงเรี ยน ……………………….……… อาเภอ……..…..………...........
จังหวัดนครราชสี มา โทรศัพท์ ..….…..……........…..ปั จจุบนั พักที่อยูเ่ ลขที…
่ …………..หมู่ที่….…...ซอย….......................................
ถนน……...……….……ตาบล……...…......….………อาเภอ………………………………จังหวัด………….…...................…………
โทรศัพท์/ มือถือ…..………..…….................มีเงินได้รายเดือน ๆ ละ….....…...….……บาท (................................................................)
ข้อ 1. มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญ (หมุนเวียน) ผ่านเครื่ องเอทีเอ็ม จากสหกรณ์ฯ ในวงเงิน
จานวน..………..……….……บาท (……….…………..……….…………) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ................................................................
โดยใช้บุคคลค้ าประกันดังนี้
ชื่อ - สกุล

เลขทะเบียน

ตาแหน่ ง

เงินได้รายเดือน

ลายมือชื่อ

1.
2.
ข้อ 2. ในการรับเงินกู้ ตามจานวนเงินในข้อ 1 เมื่อสหกรณ์อนุมตั ิวงเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะทารายการด้วยบัตรเอทีเอ็ม
ผ่านระบบเครื่ องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร เพื่อโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
ข้าพเจ้า ผ่าน ธนาคารกรุ งไทย จากัด ( มหาชน) บัญชีเลขที่……….……………….…………………......………………………….
สาขา.............................................................. โดยมีจานวนเงินที่ขอโอนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจานวนเงินกูท้ ี่ได้รับ
อนุมตั ิตามข้อ 1 และ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า การโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีของข้าพเจ้าในวันใดให้ถือเป็ นหลักฐานว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินกู้
เรี ยบร้อยแล้วในวันนั้น
ข้อ 3. เมื่อสหกรณ์ ได้อนุมตั ิวงเงินกูใ้ ห้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น หรื อเงินกูส้ ามัญ(หมุนเวียน) ผ่าน
เครื่ องเอทีเอ็มตามสัญญาเงินกูเ้ ดิม ค้างชาระอยูก่ บั สหกรณ์เป็ นจานวนเท่าใดให้ถือว่า จานวนหนี้คงเหลือดังกล่าวนั้น เป็ นส่วนหนึ่งของ
วงเงินกูต้ ามหนังสื อสัญญากูฉ้ บับใหม่น้ ี และให้สญ
ั ญาเงินกูฉ้ บับเดิมเป็ นอันระงับไป และข้าพเจ้ามีสิทธิทารายการโอนเงินกูภ้ ายใน
วงเงินคงเหลือจากวงเงินกูท้ ี่ได้รบั อนุมตั ิ หลังจากหักชาระหนี้ตามสัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมออกแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็ นรายเดือน เดือนละเท่าๆกัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) จานวน .......งวด
นับจากวันที่สหกรณ์ และข้าพเจ้ายินยอมเสี ยดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราที่สหกรณ์กาหนด
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่สหกรณ์จะต้องปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่
กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าและผูค้ ้ าประกันทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

ลงชื่อ...........................................................ผูก้ ู้
(............................................................)
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กรณี สมาชิกผูก้ มู้ ีอายุเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กาหนด สหกรณ์ทรงสิ ทธิ์ไว้ที่จะปรับวงเงินกูต้ ามระเบียบดังนี้
อายุไม่เกิน 50 ปี
ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 500,000 บาท
อายุเกิน 50 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปี
ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 450,000 บาท
อายุเกิน 55 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 400,000 บาท
อายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 350,000 บาท
อายุเกิน 65 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี
ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 300,000 บาท
อายุเกิน 70 ปี
ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 200,000 บาท
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ) แต่ละงวดถึงกาหนดชาระภายในวันจ่ายเงินเดือนที่ระบุไว้
สาหรับงวดนั้น ๆ หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง ข้าพเจ้ายิ นยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
ชาระหนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้า หัก ณ ที่จ่ายเงินได้ร ายเดือนของข้าพเจ้า
หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ และนาส่งต่อสหกรณ์ตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ ที่ระบุไว้ในหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเงื่อนไขการให้เงินกูส้ ามัญ(หมุนเวียน) ผ่านเครื่ อง
เอทีเอ็ม ตลอดจนข้อตกลงการใช้บริ การทางการเงิน ที่ระบุไว้ดา้ นหลังหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับและปฏิบตั ิตาม
และให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้ มีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ
ข้อ 7. เมื่อหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ครบกาหนด หากสหกรณ์หรื อข้าพเจ้า มิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าหนังสื อสัญญากู้
ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบกาหนด หรื อมีการเปลี่ยนแปลงหนังสื อสัญญากูฉ้ บับใหม่
ข้อ .8 หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู ้ กู้ยนิ ยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดี ได้ที่ศาลจังหวัด
นครราชสี มา ซึ่งเป็ นที่ต้ งั สานักงานสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสื อสัญญากูฉ้ บับนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
สถานะผูก้ ู้
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
ลงชื่อ……………………………..…………….ผู้ก้ ู

ลงชื่อ………… ………………….…………….คู่สมรสผู้ก้ ู

(……………………………………………)

(……………………………..………………)

ลงชื่อ……………………………..……………พยาน
ลงชื่อ……………………………..…………….พยาน
(……………………………....………………)
(……………………………..……..……..……)
คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้ าพเจ้ า…………………………………..…..ตาแหน่ ง ………………………สังกัด/โรงเรียน….…...............................ขอรับรองว่า
1. เป็ นลายมือชื่อของผูข้ อกูจ้ ริ งและได้พิจารณาตามที่รู้เห็นและตามที่สอบถามแล้วเป็ นจริ งทุกประการ
2. ผูข้ อกู้ อยูใ่ นระหว่างขอย้ายไป............... ไม่ขอย้าย  เห็นควรอนุมตั ิ ไม่ควรอนุมตั ิ เหตุผล .......................................
(ลงชื่อ) …………………………….……………….
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ - ตรวจสอบแล้ว มีสิทธิ์กไู้ ด้ ..................... บาท
เอกสารหลักฐานแนบ 1. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด(ผูบ้ งั คับบัญชากับการเงินรับรอง) 2.หนังสื อรับรองภาระหนี้ ธ.ออมสิ น
3.หนังสื อรับรองเงินเดือนและทะเบียนบ้านผูค้ ้ า ภายนอก

(ลงชื่อ) ....................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
( นางณัฐชา จันทร์อ่อน )
วันที่ ..............................................

(ลงชื่อ) ............................................. ผูอ้ นุมตั ิ
( นางจันทร์นภา มนต์กลาง )
ผูจ้ ดั การ
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บันทึกข้ อตกลงการใช้ บริการเงินกู้ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
1. ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ในกรณี ที่สหกรณ์อนุมตั ิวงเงินกูแ้ ล้ว จะดาเนินการถอนเงินสูงสุ ดไม่เกินจานวนที่ธนาคาร
กาหนดให้ถอนได้ในแต่ละวัน และจะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 100 บาท
2. ในการทารายการผ่านระบบเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติธนาคาร ผ่านบัตรเอทีเอ็ม ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะทารายการ
ด้วยรหัสลับประจาตัวของตนเองหากยอมให้บุคคลอื่น นาบัตรไปทารายการแทน ยินยอมรับผิดชอบแทนในการทารายการ
ทางการเงินที่เกิดขึ้น ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3. ในกรณี ที่บตั ร เอทีเอ็ม เกิดการสูญหาย หรื อถูกบุคคลอื่นนาไปใช้โดยมิได้รับคายินยอมจากผูใ้ ช้บริ การผูใ้ ช้บริ การ
ตกลงจะรี บดาเนินการ แจ้งอายัดบัตรดังกล่าวต่อธนาคารกรุ งไทยฯ ภายใน 24 ชัว่ โมง นับตั้งแต่ทราบเหตุ และแจ้งต่อสหกรณ์
นับตั้งแต่เวลาเริ่ มทาการของสหกรณ์ทนั ที มิฉะนั้น ตกลงยินยอมให้ถือว่า บรรดารายการที่ เกิดขึ้น ในขณะเวลาดังกล่าว เป็ น
การกระทาโดยตัวผูใ้ ช้บริ การเองทั้งสิ้ น
4. เมื่อได้รับเงินกู้ หรื อเงินอื่นใด จากสหกรณ์ ผูใ้ ช้บริ การตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารใน
นามของผูใ้ ช้บริ การ ตามเลขบัญชีที่ระบุไว้ในหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้
5. บรรดาเอกสาร ใช้บริ การทารายการเงินกูส้ ามัญ(หมุนเวียน) ผ่านระบบเครื่ อง เอทีเอ็มที่ใช้บริ การหรื อบุคคลอื่นใด
ทารายการผ่านเครื่ องบริ การฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติโดยใช้บตั รเอทีเอ็ม ยินยอมให้ถือว่าเป็ นหลักฐาน การใช้บริ การทางการเงิน
ระหว่างผูใ้ ช้บริ การ และสหกรณ์ได้
6. ในกรณี ที่เลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้บริ การได้เปลี่ยนแปลงไปไม่วา่ ด้วยเหตุใดก็ตาม หรื อ มีจานวนเงินไม่
เพียงพอกับจานวนเงินที่มีการทารายการเบิกถอนเงินฝาก หรื อ โอนเงิน หรื อ ผูใ้ ช้บริ การทาผิดเงื่อนไขการให้บริ การตาม
ข้อตกลงฯและหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ผูใ้ ช้บริ การตกลงยินยอมให้ธนาคารระงับและ/หรื อยกเลิกการให้บริ การตามรายการ
นั้นๆ ทันที โดยไม่ถือเป็ นความบกพร่ องหรื อการปฏิบตั ิผิดสัญญาของสหกรณ์แต่อย่างใด
7. ผูใ้ ช้บริ การ ตกลงยินยอม ให้ธนาคารปรับเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรโดย
ถือว่าผูใ้ ช้บริ การได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว แล้ว นับจากวันที่สหกรณ์ได้รับหนังสื อแจ้งจาก
ธนาคาร หรื อนับแต่ได้มีการปิ ดประกาศของสหกรณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
8. ผูใ้ ช้บริ การ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริ การ และ/หรื อค่าใช้จ่าย และ/หรื อค่าเสี ยหาย
ใดๆ ที่ผใู ้ ช้บริ การต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนาคารตามบันทึกข้อตกลงการใช้บริ การ จากบัญชีเงินฝากสมาชิกที่มีอยูก่ บั
ธนาคาร เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวได้ทนั ที ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
9. บันทึกข้อตกลงการใช้บริ การเงินกูผ้ า่ นเครื่ อง เอทีเอ็ม ฉบับนี้ให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ง ของข้อตกลงฯและหนังสื อสัญญา
กูเ้ งิน หากมีขอ้ ความใดในบันทึกฉบับนี้ ขัดแย้งกับข้อความตามหนังสื อสัญญากูเ้ งิน ให้ตีความตามข้อตกลงและหนังสื อสัญญา
กูเ้ งินฉบับนี้
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสื อสัญญากูน้ ้ ีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ ............................................................. ผู้ใช้ บริการ
(...........................................................)

