คาเตือน สมาชิกต้องกรอกข้อความตามรายการ
ที่กาหนดไว้ในแบบฟอร์มนี้ ด้วยลายมือของตนเอง
โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา
เอกสารประกอบการยื่นกู้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
สาเนาบัตรข้าราชการที่ไม่หมดอายุ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล/
เอกสารขอใช้คานาหน้านามหรืออื่น ๆ (ถ้ามี)

คาขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
เลขที่รับ.............................................
วันที่...................................................
เวลา..............................น.

คาขอกู้และสัญญาเงินกู้เลขที่……………….…………
เขียนที่.....……..………………………….………………………..
วันที่..……………เดือน...……………………….….พ.ศ. ..........................

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………..……………….................................อายุ….…………..……ปี
เลขที่บัตรประชาชน………………………..…………………..…………………….……………..เลขทะเบียนสมาชิก……..…………..…………………......
ต าแหน่ ง …….…………………………….………………………...........สั ง กั ด /โรงเรี ย น…………….……………………………………………………
อาเภอ…………………………………………………จังหวัดสุรินทร์
อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่……........ตาบล/แขวง…………..……...............อาเภอ/เขต………………………….………...........
จั ง หวั ด ..........................................รหั ส ไปรษณี ย์ ......................…………โทรศั พ ท์ (มื อ ถื อ )………………………….……………………..
โทรศัพท์สานักงาน...............................................................โทรศัพท์บ้าน..............................................................
ข้าพเจ้าขอทาคาขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
แต่ละครั้งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก หรือตามที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด พิจารณาอนุมัติตามแต่เห็นสมควร
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงชาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ในอัตราตามประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ณ วันที่กู้ นับตั้งแต่วันทาสัญญานี้ เป็นต้นไป จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน โดยจะชาระ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุ ก ๆ เดือนติดต่อกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
จากัด คิ ด ดอกเบี้ ย ตามอัต ราที่ เปลี่ ย นแปลงได้ ทั นที โดยไม่ ต้ องบอกกล่ าวล่ ว งหน้ า หรือได้ รับ ความยิ นยอมจากข้า พเจ้ า
แต่อย่างใด และข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งหรือยกเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชาระหนี้เงินกู้ทั้งหมดคืนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2563
ข้อ 4. ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะทารายการทางออนไลน์ โดยใช้เลขที่สมาชิกและรหัสลับประจาตัว
ของข้าพเจ้า และให้ถือว่าการทารายการทางออนไลน์ดังกล่าวเป็นบันทึกแนบท้ายคาขอและสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ตามที่ได้ทารายการตามข้อ 4 แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ ครูสุริน ทร์ จากัด หักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมที่ คงค้า งพร้อมดอกเบี้ย และให้ สหกรณ์ออมทรัพ ย์ครูสุรินทร์ จ ากัด
จ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือ โดยนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ตามที่ข้าพเจ้าแจ้งการทาธุรกรรมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสุรินทร์ จากัด ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามที่ได้ทารายการไปแล้วครบถ้วน กรณีข้าพเจ้าได้ทารายการทางออนไลน์
ครั้งใหม่ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ได้จ่ายเงินกู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว การกาหนดระยะเวลาชาระหนี้เงินกู้คืน
ตามข้อ 3 ให้ชาระหนี้เงินกู้ทั้งหมดคืนภายในวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีบัญชีนั้น
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนของส่วนราชการที่มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าพเจ้า
ดาเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ
เพื่อชาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด เรียกเก็บให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด เป็นลาดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจา (กสจ.) แล้วแต่กรณี ตามบันทึกข้อตกลงและ

หนังสือยินยอมที่ข้าพเจ้าทาไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด โดยสัญญานี้ มีผลผูกพันข้าพเจ้าตลอดไปจนกว่า
ข้าพเจ้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด จะได้แก้ไขหรือยกเลิกสัญญานี้
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ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกู้เงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ จากสหกรณ์ ที่แนบท้ายคาขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เงินกู้ฉบับนี้ และมีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์
ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงิน และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศ
ที่จะกาหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 9. กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญา ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าว
คืนได้ทันทีและให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด มีสิทธินาเงินค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้า เงินปันผล
หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด นามาชาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้นี้
จนครบถ้วน
ข้อ 10. สัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีอายุ 1 ปี เมื่อสัญญาเงินกู้นี้ครบกาหนด หากสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสุรินทร์ จากัด หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าสัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปคราวละ 1 ปี
โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญา
เมื่อใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องชาระหนี้ทั้งหมดทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในคาขอกู้และสัญญาเงินกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์นี้โดยตลอดแล้ว
และเห็นว่าตรงตามเจตนาของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น
ลงชื่อ……………………….………………………..ผู้กู้
(……..…………………………………………)
เลขทะเบียนสมาชิก.......................................
ลงชื่อ………………………….………………………พยาน
(……………..………..…..………..………….)
เลขทะเบียนสมาชิก..........................................
ความเห็นฝ่ายจัดการ : เห็นควร

� อนุมัติ

ลงชื่อ..................................................
(.................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที.่ ...................................................

ลงชื่อ….…………………………………………….……พยาน
(…………………..……….……………………….)
เลขทะเบียนสมาชิก................................................

� ไม่อนุมัติ
ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง..............................................
วันที่.....................................................

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควร

� อนุมัติ

ลงชื่อ................................................
(...............................................)
ตาแหน่ง............................................
วันที่...................................................

� ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ...................................................
(...................................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่.....................................................
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์
ข้าพเจ้าซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อขอใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ออนไลน์จากสหกรณ์ และการใช้บริการทางแอปพลิเคชั่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์” ดังนี้
1. บริ ก ารกู้ เ งิ น เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ออนไลน์ จ ากสหกรณ์ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู สุ ริ น ทร์ จ ากั ด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด มีสิทธิเรียกคืนและหรือยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด
2. เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับรหัสลับประจาตัวใด ๆ แล้ว ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสลับไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้ง
ให้ผู้อื่นทราบ ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น แม้ว่าเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นารหัสลับของผู้ขอใช้บริการ
สาหรับบริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ไปใช้ ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นทั้งสิ้น
3. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ใด ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด
จัดให้มีขึ้น ไม่ว่าเกี่ยวกับการบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้บริการหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทาไปโดยใช้รหัสลับประจาตัว ของผู้ขอใช้บริการ
ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการนั้น ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด กาหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ขอใช้บริการ
ไม่ต้องทาหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าว
เสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการกระทาการด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม
4. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ได้จัดทาขึ้น
เพื่ อ หั ก บั ญ ชี ข องผู้ ข อใช้ บ ริ ก าร อั น เนื่ อ งมาจากการใช้ ร หั ส ลั บ ประจ าตั ว ของผู้ ข อใช้ บ ริ ก ารนั้ น มี ค วามถู ก ต้ อ งทุ ก ประการ
โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ไม่จาเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ
อันเนื่องมาจากการใช้บริการกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์
5. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า การใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์และการใช้บริการทางแอพพลิเคชั่น ผู้ขอใช้
บริการจะกระทาด้วยตนเองเท่านั้น
6. เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หน่วยงานสังกัด และหมายเลขโทรศัพท์ จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
จากัด ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบรรดาเอกสารหรือหนังสือใด ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ
ตามตาบลที่อยู่และหรือหน่วยงานตามที่แจ้งไว้ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการรับและทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้น ๆ แล้ว
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขสาหรับการใช้ บริการกู้เงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ ตามแต่เห็นสมควรและให้ถือว่าคู่มือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ออนไลน์จากสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด ได้มอบหรือส่งให้ผู้ขอใช้บริการแล้ว หรือที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
จากัด ประกาศหรือกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จากัด เพิ่มเติมในภายหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อกาหนดและเงื่อนไข
สาหรับการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์นี้ด้วย
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและทาความเข้าใจตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์และรับทราบ
ว่าหากมีการกระทาความผิด มีโทษตามกฎหมาย ก่อนการตัดสินใจใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์แล้ว
ยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไข

ลงชื่อ……………………….………………...................ผู้กู้
(……..………………………………………………..)
เลขทะเบียนสมาชิก...............................................
วันที.่ ....................................................................

