(ฉบับแกไข)
รับที่........................./....................

สัญญากูที่.................../..................

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

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

คําขอใชบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด
เขียนที่
วันที่
เรียน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด
ขาพเจา

อายุ

ตําแหนง

ป สมาชิกเลขที่

.□สมาชิกเกษี ยณอายุ/สมาชิกลาออก

สังกัดประปา/กอง/ฝาย/สํานัก

สถานภาพการสมรส □ สมรส □ โสด □ หยา □ เสียชีวิต ไดรับเงินเดือน ๆ ละ
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่
ตําบล/แขวง

หมูที่

ตําบล/แขวง

บาท ทุนเรือนหุน

ถนน

อําเภอ/เขต

ที่อยูท ี่สามารถติดตอได เลขที่
อําเภอ/เขต

.
รหัสไปรษณีย

ถนน
จังหวัด

บาท

ซอย
จังหวัด

หมูที่

.

.

ซอย
รหัสไปรษณีย

.
โทรศัพท

.

ชื่อคูสมรสและบุคคลอื่นที่สามารถสอบถามการทวงหนี้ได
1. คูสมรส

โทรศัพท

.

2. บุคคลอื่น

โทรศัพท

.

ขาพเจามีความประสงคขอใชบริการเงินกูฉุกเฉินเอทีเอ็ม จากสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด ในวงเงิน
จํานวน

บาท (...................................................................................) ผานระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ

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

.

เลขที่บัญชี..................................................ธนาคารกรุงไทยสาขา........................................โดยขาพเจายอมรับที่จะปฏิบัติตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการแนบทายคําขอนี้ พรอมทั้งยินยอมใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หักคาธรรมเนียมการทํา
รายการโอนเงินดังกลาว
ลงชื่อ
ผูข อใชบริการ
(
)
เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร
ไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
เห็นควรอนุมตั ิในวงเงิน
ลงชื่อ
วันที่

บาท
.
.

สําหรับเจาหนาที่
ผูวินิจฉัยเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม
เจาหนาที่ผูบนั ทึกขอมูล
ไดบันทึกขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลว
อนุมัติ

(
วันที่

โปรดแนบเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
1. สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน ผูกู , คูสมรส และบุคคลอื่นที่สามารถสอบถามการทวงหนี้ได
2.. ตนฉบับใบแสดงการจายเงินเดือนผูกูฉบับกอนเดือนทีข่ อกู 1 เดือน
3. สําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน (ชื่อผูก)ู ที่ใชรวมกับบัตรเอทีเอ็ม

.
)
.

(
วันที่

.
)
.

(ฉบับแกไข)
ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการ
กูเงินฉุกเฉินผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติกรุงไทย ATM
ขาพเจาในฐานะสมาชิกสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด ผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ยินยอมปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไข ดังนี้
1. บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เปนของธนาคารกรุงไทยสมาชิกผูถือบัตรเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมบัตร
รายปและคาธรรมเนียมอื่นๆตามที่ธนาคารกรุงไทยกําหนด
2. กรณีบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยของสมาชิก ชํารุด หรือสูญหาย หรือธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ
ใหบ ริก าร หรือ ยกเลิก การใหบ ริการ เป นหนาที่ของสมาชิกที่จะตอ งตกลงกั บธนาคารกรุ งไทย รวมทั้ง
คาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ
3. กรณีมีเ หตุ จําเป นสหกรณมีสิท ธิย กเลิก การใหบ ริก ารในสว นที่เ กี่ย วขอ งกับ สหกรณ โดยไมตองแจงให
สมาชิกผูใชบริการทราบลวงหนา
4. เมื่อผูยื่นคําขอใชบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มไดรับอนุมัติใหใชบริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
เพื่อเบิกถอนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกตามที่ระบุไวใน
คําขอใชบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม สหกรณจะถือวาบัตรดังกลาวเปนบัตรที่ใชบริการเงินกูเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเอทีเอ็ม
5. ผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ยอมรับวาการใชบริการใดๆ ที่สหกรณจัดใหมีขึ้นเกี่ยวกับบัญชีเงินกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณและไดระบุไวในคําขอใชบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม
หรือไมเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ของผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย หากไดกระทําไปโดยใชรหัสลับประจําบัตร
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใชบริการนั้นตามที่สหกรณ กําหนดถูกตอง
สมบูรณแลวผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยไมตองทําหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐาน
ในการนั้นอีกและผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ตองรับผิดชอบในการกระทําดังกลาวเสมือนหนึ่งผูถือ
บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย กระทําการดวยตนเอง ทั้งนี้ไมวาจะเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นํา
บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยไปใชหรือไมก็ตาม สมาชิก ผูถือ บัตรตองเปนผูรับผิด ชอบในความเสีย หาย
เหลานั้นทั้งสิ้น
6. สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไข ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการทํา
รายการตางๆโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
7. ใหถือวาคูมือหรือเอกสารใดๆ เกีย่ วกับการใชบริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่งสหกรณไดมอบหรือสง
ให ผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แลวหรือที่สหกรณประกาศหรือกําหนดระเบียบสหกรณเพิ่มตอไปในภาย
หนานั้น เปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใชบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยนี้ดวย
8. เมื่อผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนแปลงที่อยู หนวยงานสังกัดและหมายเลขโทรศัพท จะตองแจง
ใหสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษรหากมีเอกสารหรือหนังสือใดๆที่สหกรณสงไปยังผูถือบัตรเอทีเอ็ม
ธนาคารกรุงไทย ตามตําบลที่อยูและ/หรือหนวยงานตามที่แจงไวใหถือวาผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย
ไดทราบขอความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆแลว

(ฉบับแกไข)
สัญญากูที่....................................

หนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม
สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด

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

เขียนที่
วันที่
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด
ขาพเจา
ตําแหนง
สังกัดงาน
การประปาสวนภูมิภาคเขต/ฝาย
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ
(

.
.
.
.
.

อายุ
ป สมาชิกเลขที่
การประปาสวนภูมิภาคสาขา/กอง
โทรศัพท
บาท ทุนเรือนหุน
บาท

ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม จากสหกรณ ในวงเงินจํานวน
) โดยนําไปใชจายในครอบครัว

บาท

ขอ ๒. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนภายใน
งวด (ทั้ ง นี้ ไ ม เ กิ น 12 งวดเดื อ น)
นับ จากวันที่ส หกรณโ อนเงินกูค รั้งสุด ทายจากบัญ ชีเ งินฝากของสหกรณ เขาบัญ ชีเ งินฝากออมทรัพ ยข องขาพเจา
(ต น เงิ น งวดละไม ต่ํา กว า 500 บาท) พร อ มด ว ยดอกเบี้ ย ในอั ต ราตามที่ ส หกรณ กํา หนดและประกาศใช
(อัตรารอยละ 6.25 ตอป)
ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดในวรรคแรกไดตามที่เห็นสมควรและ
เหมาะสม โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ขอ ๓. การรับเงินกูตามจํานวนในขอ๑. เมื่อสหกรณอนุมัติวงเงินกูแลว ขาพเจาตกลงจะทํารายการดวยบัตร
เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยผานระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยโอนเงินเขา
.
บัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของขาพเจา ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทยสาขา
.
โดยมีจํานวนเงินที่ขอโอนตามความประสงคของขาพเจา แตไมเกินจํานวนเงินกูตามขอ ๑. และขาพเจายินยอมใหถือ
วา การโอนเงินกูเขาบัญชีของขาพเจาในวันใด ใหถือเปนหลักฐานวาขาพเจาไดรับเงินกูไปเรียบรอยแลวในวันนั้น
กรณีที่มีขอผิดพลาดไมวากรณีใดๆ ขาพเจายินยอมใหสหกรณดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือเรียกเงินคืน
ไดทันที และใหสหกรณแจงขาพเจาทราบโดยเร็ว
ขอ ๔. ขาพเจายินยอมใหนายจาง หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จายเงิน หักเงินไดรายเดือนหรือเงินอื่นใด
ที่นายจางพึงตองจายแกขาพเจา สงชําระหนี้ภายใตเงื่อนไขสัญญาขอ ๒. แกสหกรณแทนขาพเจาตามที่สหกรณแจงให
ทราบไดทันที
กรณีสมาชิกเกษียณอายุหรือออกจากงาน สามารถชําระหนี้ ณ ที่ทําการสหกรณหรือซื้อตั๋วแลกเงินหรือ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณพรอมแสดงหลักฐานการโอน
/....ในกรณี

(ฉบับแกไข)
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ในกรณีหนี้เงินกูถึงกํ าหนดชํ าระโดยสิ้นเชิง ขาพเจาจะชําระหนี้หรือยินยอมใหน ายจางหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากนายจางใหทําหนาที่จายเงิน หักเงินไดรายเดือนหรือเงินอื่นใดที่นายจางพึงตองจายแกขาพเจาสงชําระหนี้
ที่คางชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้นโดยมิตองรอจนครบงวดชําระหนี้ตามสัญญา
ขอ ๕. ขาพเจาสัญญาวาในระหวางที่การชําระหนี้ตามสัญญายังไมเสร็จสิ้น ขาพเจาจะไมเพิกถอนความยินยอม
ที่ใหไวตามสัญญาขอ๔. ที่ใหนายจางหรือผูไดรับมอบหมายจากนายจางหักเงินไดรายเดือนหรือเงินอื่นใดที่นายจางพึง
ตองจายแกขาพเจา สงชําระหนี้แกสหกรณ เวนแตจะไดรับความยินยอมจากสหกรณ
ขอ ๖. เมื่อสหกรณ อนุมัติวงเงินกูใหแกขาพเจาแลว หากขาพเจามีหนี้เงินกูฉุกเฉินเดิมคางชําระอยูกับสหกรณ
เปนจํานวนเทาใด ขาพเจายินยอมใหถือวาจํานวนหนี้คงเหลือดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของวงเงินกูตามคําขอและหนังสือ
สัญญากูเงินฉบับนี้ และใหคําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุก เฉินฉบับ เดิมเปนอั นระงับไป ขาพเจามีสิทธิทํ า
รายการโอนเงินกูภายในวงเงินกูคงเหลือหลังจากวงเงินที่ไดรับอนุมัติ หลังจากหักชําระหนี้ตามสัญญากูเงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเดิมออกแลว
ขอ ๗. กรณีขาพเจายายที่อยูหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจง
ใหส หกรณท ราบเป นลายลั ก ษณอั ก ษรหรือ ตามแบบฟอรมที่ส หกรณกําหนดโดยทันที
ขอ ๘. ขาพเจายินยอมและผูกพันตามขอบังคับ ตามระเบียบ ประกาศและมติตางๆของสหกรณทุกประการ
ขอ ๙. คําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มฉบับนี้ ใหมีผลบังคับใชตลอดไปจนกวาสหกรณ
หรื อ ข าพเจา จะได บ อกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ เปลี่ย นแปลงสั ญ ญาฉบั บ ใหม เว น แต ใ นกรณี ที่ข าพเจ า เป นผู บ อกเลิ ก หรื อ
เปลี่ยนแปลงสัญญา เมื่อสัญญาเงินกูฉบับนี้มีผลบังคับใชแลวไมนอยกวา 3 เดือน
ขาพเจาไดอานขอความขางตนโดยตลอดและเขาใจดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

หมายเหตุ

ลงชื่อ
(

ผูกู
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

- ขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2544 ขอ 27(2) สมาชิกที่ผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ ไมวาตนเงิน
หรือดอกเบี้ยในปใด จะไมมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น
- กรณีที่สหกรณฯไมสามารถหักเงินเดือนชําระหนี้ไดครบถวน ใหสมาชิกติดตอชําระหนี้
ภายในเดือนนั้น ๆ มิฉะนั้นสหกรณฯ จะทําการระงับการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มทันที
จนกวาจะมีการยื่นคําขอกูใหม เพื่อตรวจสอบสิทธิการกูอกี ครั้ง

