รับที่........................./....................

สัญญากู้ที่.................../..................

วันที่..............................................

วันที่..............................................

คําขอใช้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จํากัด
เขียนที่
วันที่
เรียน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จํากัด
ข้าพเจ้า

อายุ

ตําแหน่ง

ปี สมาชิกเลขที่

.

. กก

 /ก ก

บาท ทุนเรือนหุ้น

บาท

สังกัดประปา/กอง/ฝ่าย/สํานัก

สถานภาพการสมรส □ สมรส □ โสด □ หย่า □ เสียชีวิต ได้รับเงินเดือน ๆ ละ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่
ตําบล/แขวง

หมู่ที่
อําเภอ/เขต

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่
ตําบล/แขวง

ถนน

ซอย
จังหวัด

หมู่ที่

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์

ถนน
จังหวัด

.
.

ซอย
รหัสไปรษณีย์

.
โทรศัพท์

.

ชื่อคู่สมรสและบุคคลอื่นที่สามารถสอบถามการทวงหนี้ได้
1. คู่สมรส

โทรศัพท์

.

2. บุคคลอื่น

โทรศัพท์

.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม จากสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จํากัด ในวงเงิน
จํานวน

บาท (...................................................................................) ผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ

ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี (นาย/นาง/นางสาว)

.

เลขที่บัญชี..................................................ธนาคารกรุงไทยสาขา........................................โดยข้าพเจ้ายอมรับที่จะปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแนบท้ายคําขอนี้ พร้อมทั้งยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หักค่าธรรมเนียมการทํา
รายการโอนเงินดังกล่าว
ลงชื่อ
ผู้ขอใช้บริการ
(
)
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเอกสาร
ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
เห็นควรอนุมัติในวงเงิน
ลงชื่อ
วันที่

บาท
.
.

สําหรับเจ้าหน้าที่
ผู้วินิจฉัยเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม
เจ้าหน้าที่ผู้บนั ทึกข้อมูล
ได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
อนุมัติ

(
วันที่

โปรดแนบเอกสารพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน ผู้กู้ , คู่สมรส และบุคคลอื่นที่สามารถสอบถามการทวงหนี้ได้
2.. ต้นฉบับใบแสดงการจ่ายเงินเดือนผู้กู้ฉบับก่อนเดือนที่ขอกู้ 1 เดือน
3. สําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน (ชื่อผู้กู้) ที่ใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม

.
)
.

(
วันที่

.
)
.

ข้อกําหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
กู้เงินฉุกเฉินผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติกรุงไทย ATM
ข้าพเจ้าในฐานะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จํากัด ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ยินยอมปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1. บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เป็นของธนาคารกรุงไทยสมาชิกผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมบัตร
รายปีและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามที่ธนาคารกรุงไทยกําหนด
2. กรณีบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยของสมาชิก ชํารุด หรือสูญหาย หรือธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ให้บ ริก าร หรือ ยกเลิก การให้บ ริการ เป็ นหน้าที่ข องสมาชิกที่จะต้อ งตกลงกั บธนาคารกรุ งไทย รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ
3. กรณีมีเ หตุ จําเป็ นสหกรณ์มีสิท ธิย กเลิก การให้บ ริก ารในส่ว นที่เ กี่ย วข้อ งกั บ สหกรณ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้
สมาชิกผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
4. เมื่อผู้ยื่นคําขอใช้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มได้รับอนุมัติให้ใช้บริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
เพื่อเบิกถอนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกตามที่ระบุไว้ใน
คําขอใช้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม สหกรณ์จะถือว่าบัตรดังกล่าวเป็นบัตรที่ใช้บริการเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเอทีเอ็ม
5. ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ที่สหกรณ์จัดให้มีขึ้นเกี่ยวกับบัญชีเงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์และได้ระบุไว้ในคําขอใช้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม
หรือไม่เกี่ยวกับบัญชีใดๆ ของผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย หากได้กระทําไปโดยใช้รหัสลับประจําบัตร
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการนั้นตามที่สหกรณ์ กําหนดถูกต้อง
สมบูรณ์แล้วผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยไม่ต้องทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐาน
ในการนั้นอีกและผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ต้องรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าวเสมือนหนึ่งผู้ถือ
บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย กระทําการด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นํา
บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยไปใช้หรือไม่ก็ตาม สมาชิก ผู้ถือ บัตรต้องเป็นผู้รับผิด ชอบในความเสีย หาย
เหล่านั้นทั้งสิ้น
6. สหกรณ์สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมในการทํา
รายการต่างๆโดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. ให้ถือว่าคู่มือหรือเอกสารใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่งสหกรณ์ได้มอบหรือส่ง
ให้ ผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แล้วหรือที่สหกรณ์ประกาศหรือกําหนดระเบียบสหกรณ์เพิ่มต่อไปในภาย
หน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยนี้ด้วย
8. เมื่อผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนแปลงที่อยู่ หน่วยงานสังกัดและหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องแจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากมีเอกสารหรือหนังสือใดๆที่สหกรณ์ส่งไปยังผู้ถือบัตรเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงไทย ตามตําบลที่อยู่และ/หรือหน่วยงานตามที่แจ้งไว้ให้ถือว่าผู้ถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆแล้ว

สัญญากู้ที่....................................
วันที่............................................

หนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จํากัด
เขียนที่
วันที่
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จํากัด
ข้าพเจ้า
ตําแหน่ง
สังกัดงาน
การประปาส่วนภูมิภาคเขต/ฝ่าย
ได้รับเงินเดือน ๆ ละ
(

.
.

อายุ
ปี สมาชิกเลขที่
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา/กอง
โทรศัพท์
บาท ทุนเรือนหุ้น
บาท

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม จากสหกรณ์ ในวงเงินจํานวน
) โดยนําไปใช้จ่ายในครอบครัว

.
.
.
บาท

ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนภายใน
งวด (ทั้ ง นี้ ไ ม่ เ กิ น 12 งวดเดื อ น)
นับ จากวันที่ส หกรณ์โ อนเงินกู้ค รั้งสุด ท้ายจากบัญ ชีเ งินฝากของสหกรณ์ เข้าบัญ ชีเ งินฝากออมทรัพ ย์ข องข้าพเจ้า
(ต้ น เงิ น งวดละไม่ ต่ํา กว่ า 500 บาท) พร้ อ มด้ ว ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราตามที่ ส หกรณ์ กํา หนดและประกาศใช้
(อัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี)
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดในวรรคแรกได้ตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสม โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อ ๓. การรับเงินกู้ตามจํานวนในข้อ๑. เมื่อสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะทํารายการด้วยบัตร
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยโอนเงินเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า ชื่อบัญชี
.
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทยสาขา
.
โดยมีจํานวนเงินที่ขอโอนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจํานวนเงินกู้ตามข้อ ๑. และข้าพเจ้ายินยอมให้ถือ
ว่า การโอนเงินกู้เข้าบัญชีของข้าพเจ้าในวันใด ให้ถือเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้วในวันนั้น
กรณีที่มีข้อผิดพลาดไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรียกเงินคืน
ได้ทันที และให้สหกรณ์แจ้งข้าพเจ้าทราบโดยเร็ว
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้าง หรือผู้ท่ไี ด้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่จ่ายเงิน หักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใด
ที่นายจ้างพึงต้องจ่ายแก่ข้าพเจ้า ส่งชําระหนี้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาข้อ ๒. แก่สหกรณ์แทนข้าพเจ้าตามที่สหกรณ์แจ้งให้
ทราบได้ทันที
กรณีสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงาน สามารถชําระหนี้ ณ ที่ทําการสหกรณ์หรือซื้อตั๋วแลกเงินหรือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณ์พร้อมแสดงหลักฐานการโอน
/....ในกรณี

-2ในกรณีหนี้เงินกู้ถึงกํ าหนดชํ าระโดยสิ้นเชิง ข้าพเจ้าจะชํ าระหนี้หรือยินยอมให้นายจ้างหรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายจ้างให้ทําหน้าที่จ่ายเงิน หักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดที่นายจ้างพึงต้องจ่ายแก่ข้าพเจ้าส่งชําระหนี้
ที่ค้างชําระแก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยมิต้องรอจนครบงวดชําระหนี้ตามสัญญา
ข้อ ๕. ข้าพเจ้าสัญญาว่าในระหว่างที่การชําระหนี้ตามสัญญายังไม่เสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอม
ที่ให้ไว้ตามสัญญาข้อ๔. ที่ให้นายจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายจ้างหักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดที่นายจ้างพึง
ต้องจ่ายแก่ข้าพเจ้า ส่งชําระหนี้แก่สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสหกรณ์
ข้อ ๖. เมื่อสหกรณ์ อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมค้างชําระอยู่กับสหกรณ์
เป็นจํานวนเท่าใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าจํานวนหนี้คงเหลือดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ตามคําขอและหนังสือ
สัญญากู้เงินฉบับนี้ และให้คําขอและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุก เฉินฉบับ เดิมเป็นอั นระงับไป ข้าพเจ้ามีสิทธิทํ า
รายการโอนเงินกู้ภายในวงเงินกู้คงเหลือหลังจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หลังจากหักชําระหนี้ตามสัญญากู้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเดิมออกแล้ว
ข้อ ๗. กรณีข้าพเจ้าย้ายที่อยู่หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆจากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้ง
ให้ส หกรณ์ท ราบเป็ นลายลั ก ษณ์อั ก ษรหรือ ตามแบบฟอร์มที่ส หกรณ์กําหนดโดยทันที
ข้อ ๘. ข้าพเจ้ายินยอมและผูกพันตามข้อบังคับ ตามระเบียบ ประกาศและมติต่างๆของสหกรณ์ทุกประการ
ข้อ ๙. คําขอและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่าสหกรณ์
หรื อ ข้ าพเจ้า จะได้ บ อกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ เปลี่ย นแปลงสั ญ ญาฉบั บ ใหม่ เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ข้ าพเจ้ า เป็ นผู้ บ อกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงสัญญา เมื่อสัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นโดยตลอดและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

หมายเหตุ

ลงชื่อ
(

ผู้กู้
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

- ข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2544 ข้อ 27(2) สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ ไม่ว่าต้นเงิน
หรือดอกเบี้ยในปีใด จะไม่มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปีนั้น
- กรณีที่สหกรณ์ฯไม่สามารถหักเงินเดือนชําระหนี้ได้ครบถ้วน ให้สมาชิกติดต่อชําระหนี้
ภายในเดือนนั้น ๆ มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ จะทําการระงับการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มทันที
จนกว่าจะมีการยื่นคําขอกู้ใหม่ เพื่อตรวจสอบสิทธิการกู้อีกครั้ง

