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

สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
หนังสือสัญญากูเ้ งินสามัญ(หมุนเวียน) ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
เงินสามัญ
วันที่…………………………….……
เรียน คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………..……………….เลขประจาตัวประชาชน………..…..……......อายุ…….…ปี
สมาชิกเลขที…
่ ...................ตาแหน่ง…….…………….สังกัด /โรงเรียน ……………………….……… อาเภอ………..……… จังหวัด
นครราชสีมา โทรศัพท์ ..….…..………..ปัจจุบนั พักที่อยูเ่ ลขที…
่ …………..หมู่ที่……...ซอย…........................ถนน…………….……
ตาบล……...…….………อาเภอ………………………………จังหวัด ………………………โทรศัพท์/ มือถือ…..…………….............
มีเงินได้รายเดือน ๆ ละ…...…….……บาท (................................................................)
ข้อ 1. มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญ (หมุนเวียน) ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม จากสหกรณ์ฯ ในวงเงิน
จานวน..……………….……บาท (……….…………..……….…………) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ................................................................
โดยใช้บุคคลค้ าประกันดังนี้
ชื่ อ - สกุล

เลขทะเบียน

ตาแหน่ ง

เงิ นได้ รายเดื อน

ลายมื อชื่ อ

1.
2.
ข้อ 2. ในการรับเงินกู้ ตามจานวนเงินในข้อ 1 เมื่อสหกรณ์อนุมตั ิวงเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะทารายการด้วยบัตรเอที เอ็ม
ผ่านระบบเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร เพือ่ โอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
ข้าพเจ้า ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จากัด ( มหาชน ) บัญชี เลขที่……….……………….…………………......………………………….
สาขา..............................................................โดยมีจานวนเงินที่ขอโอนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจานวนเงินกูท้ ี่ได้รับ
อนุมตั ิตามข้อ 1 และ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า การโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีของข้าพเจ้าในวันใดให้ถือเป็ นหลักฐานว่าข้าพเจ้า ได้รับเงินกู้
เรียบร้อยแล้วในวันนั้น
ข้อ 3. เมื่อสหกรณ์ ได้อนุมตั ิวงเงินกูใ้ ห้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหนี้เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน หรือเงินกูส้ ามัญ(หมุนเวียน) ผ่าน
เครื่องเอทีเอ็มตามสัญญาเงินกูเ้ ดิม ค้างชาระอยูก่ บั สหกรณ์เป็ นจานวนเท่าใดให้ถือว่า จานวนหนี้คงเหลือดังกล่าวนั้น เป็ นส่วนหนึ่งของ
วงเงินกูต้ ามหนังสือสัญญากูฉ้ บับใหม่น้ ี และให้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมเป็ นอันระงับไป และข้าพเจ้ามีสิทธิทารายการโอนเงินกูภ้ ายใน
วงเงินคงเหลือจากวงเงินกูท้ ี่ได้รับอนุมตั ิ หลังจากหักชาระหนี้ตามสัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมออกแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้า ตกลงว่าจะชาระคืนเงิ นต้นพร้อมดอกเบี้ย เป็ นราย เดือน เดือนละ เท่าๆกัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย )
จานวน………….… .งวด นับจากวันที่สหกรณ์ และ ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตราที่สหกรณ์กาหนด
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ นที่สหกรณ์จะต้องปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยแล้ว ข้าพเจ้ายิ นยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าและผูค้ ้ าประกันทราบล่วงหน้าแต่อย่าง
ใด
ลงชื่อ...........................................................ผกู้ ู้
(............................................................)
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ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดชาระหนี้(รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดชาระภายในวันจ่ายเงินเดือนที่ระบุไว้
สาหรับงวดนั้น ๆ หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็ นอัตราดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด
ชาระหนี้ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้า หัก ณ ที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ และนาส่งต่อสหกรณ์ตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากูฉ้ บับนี้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับทราบ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเงื่อนไขการให้เงินกู้ สามัญ (หมุนเวียน ) ผ่านเครื่อง
เอทีเอ็ม ตลอดจนข้อตกลงการใช้บริการทางการเงิน ที่ระบุไว้ดา้ นหลังหนังสือสัญญากูฉ้ บับนี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับและปฏิบตั ิตาม
และให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากูฉ้ บับนี้ มีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ
ข้อ 7. เมื่อหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ครบกาหนด หากสหกรณ์หรือข้าพเจ้า มิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่า
หนังสือสัญญากูฉ้ บับนี้ มีผลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบกาหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือ
สัญญากูฉ้ บับใหม่
ข้อ .8 หำกมีกำรฟ้ องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตำมสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำผู้ กู้ยนิ ยอมให้สห กรณ์ฟ้องคดี ได้ที่ศำลจังหวัด
นครรำชสีมำ ซึ่งเป็ นที่ต้งั สำนักงำนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญากูฉ้ บับนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
สถานะผูก้ ู้
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
ลงชื่อ……………………………..…………….ผู้กู้
(……………………………………………)
ลงชื่อ………… ………………….…………….คู่สมรสผู้กู้
(……………………………..………………)
ลงชื่อ……………………………..……………พยาน
(……………………………..………………)
ลงชื่อ……………………………..…………….พยาน
(……………………………..………………)
คำรับรองของผู้บังคับบัญชำ
ข้ าพเจ้า…………………………………..…..ตาแหน่ง ………………………สั งกัด/โรงเรียน….…...............................ขอรับรองว่ำ
1. เป็นลายมือชื่อของผูข้ อกูจริ
้ งและได้พิจารณาตามที่รูเ้ ห็นและตามที่สอบถามแล้วเป็นจริงทุกประการ
2. ผูข้ อกู ้ อยูใ่ นระหว่างขอย้ายไป...............  ไม่ขอย้าย  เห็นควรอนุ มตั ิ ไม่ควรอนุ มตั ิ เหตุผล .......................................
(ลงชื่อ) …………………………….……………….
- ตรวจสอบแล้ว มีสิทธิ์กไู้ ด้ ..................... บาท
- ไม่มีสิทธิ์กเู้ นื่องจาก .............................................................................................................................
......
เอกสารหลักฐานแนบ 1. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด(ผูบ้ งั คับบัญชากับการเงินรับรอง) 2.หนังสือรับรองภาระหนี้ ธ.ออมสิน

สาหรับเจ้าหน้าที่

3.หนังสื อรับรองเงินเดื อนและทะเบี ยนบ้านผูค้ ้ า ภายนอก

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

(ลงชื่อ) .............................................ผูอ้ นุมตั ิ
( นางจันทร์นภา มนต์กลาง )
ผูจ้ ดั การ
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บันทึกข้อตกลงการใช้บริการเงินกู้ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม
1. ผูใ้ ช้บริการตกลงว่า ในกรณีทสี่ หกรณ์อนุมตั วิ งเงินกูแ้ ล้ว จะดาเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจานวนที่
ธนาคารกาหนดให้ถอนได้ในแต่ละวัน และจะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
2. ในการทารายการผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัตธิ นาคาร ผ่านบัตรเอทีเอ็ม ผูใ้ ช้บริการตกลงจะทา
รายการด้วยรหัสลับประจาตัวของตนเองหากยอมให้บุคคลอื่น นาบัตรไปทารายการแทน ยินยอมรับผิดชอบแทนในการ
ทารายการทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ น้
3. ในกรณีทบี่ ตั ร เอทีเอ็ม เกิดการสูญหาย หรือถูกบุคคลอื่น นาไปใช้โ ดยมิได้รบั คายินยอมจากผูใ้ ช้บริการ
ผูใ้ ช้บริการตกลงจะรีบดาเนินการ แจ้งอายัดบัตรดังกล่าวต่อธนาคารกรุงไทยฯ ภายใน 24 ชั ่วโมง นับตังแต่
้ ทราบเหตุ
และแจ้งต่อสหกรณ์ นับตังแต่
้ เวลาเริม่ ทาการของสหกรณ์ทนั ที มิฉะนัน้ ตกลงยินยอมให้ถอื ว่า บรรดารายการทีเ่ กิดขึน้
ในขณะเวลาดังกล่าว เป็นการกระทาโดยตัวผูใ้ ช้บริการเองทังสิ
้ น้
4. เมื่อได้รบั เงินกู้ หรือเงินอื่นใด จากสหกรณ์ ผูใ้ ช้บริการตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารใน
นามของผูใ้ ช้บริการ ตามเลขบัญชีทรี่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี้
5. บรรดาเอกสาร ใช้บริการทารายการเงินกูส้ ามัญ(หมุนเวียน) ผ่านระบบเครื่อง เอทีเอ็มทีใ่ ช้บริการหรือบุคคล
อื่นใด ทารายการผ่านเครื่องบริการฝาก–ถอนเงินอัตโนมัตโิ ดยใช้บตั รเอทีเอ็ม ยินยอมให้ถอื ว่าเป็นหลักฐาน การใช้บริการ
ทางการเงิน ระหว่างผูใ้ ช้บริการ และสหกรณ์ได้
6. ในกรณีทเี่ ลขทีบ่ ญ
ั ชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ ช้บริการได้เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หรือ มีจานวน
เงินไม่เพียงพอกับจานวนเงินทีม่ กี ารทารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ ผูใ้ ช้บริการทาผิดเงื่อนไขการ
ให้บริการตามข้อตกลงฯและหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ผูใ้ ช้บริการตก ลงยินยอมให้ธนาคารระงับและ /หรือยกเลิกการ
ให้บริการตามรายการนัน้ ๆ ทันที โดยไม่ถอื เป็นความบกพร่องหรือการปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาของสหกรณ์แต่อย่างใด
7. ผูใ้ ช้บริการ ตกลงยินยอม ให้ธนาคารปรับเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร
โดยถือว่าผูใ้ ช้บริการได้รบั ทราบการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว แล้ว นับจากวันทีส่ หกรณ์ได้รบั หนังสือแจ้ง
จากธนาคาร หรือนับแต่ได้มกี ารปิดประกาศของสหกรณ์เกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว
8. ผูใ้ ช้บริการ ตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินค่าธรรมเนียมการใช้บริก
าร และ /หรือค่าใช้จ่าย และ /หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ทีผ่ ใู้ ช้บริการต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ธนาคารตามบันทึกข้อตกลงการใช้บริการ จากบัญชีเงินฝาก
สมาชิกทีม่ อี ยู่กบั ธนาคาร เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวได้ทนั ที ตามทีธ่ นาคารเห็นสมควร
9. บันทึกข้อตกลงการใช้บริการเงินกูผ้ ่านเครื่อง เอทีเอ็ม ฉบับนี้ให้ถอื เป็นส่วนหนึ่ง ของข้อตกลงฯและหนังสือ
สัญญากูเ้ งิน หากมีขอ้ ความใดในบันทึกฉบับนี้ ขัดแย้งกับข้อความตามหนังสือสัญญากูเ้ งิน ให้ตคี วามตามข้อตกลงและ
หนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญากูน้ ี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ............................................................. ผูใ้ ช้บริการ
(...........................................................)

