แบบ ส.อ.ป.2021

วันที่รับคาขอ………………………………
คาขอเลขที่.......................................
สัญญาเลขที่………………………………..

ฉุกเฉิน ATM
รับที่..............……………………………..
วันที่.................................................

แบบคาขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ผ่านระบบเอทีเอ็ม)
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จากัด
สมาชิกกรอกข้อความ

เขียนที่........................................................................
วันที่..........เดือน................................พ.ศ....................

1. ข้าพเจ้า..........................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................อายุ...............ปี รับราชการ
หรือทางานประจาในตาแหน่ง..................................................................................สังกัดหน่วยงาน........................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน......................................................ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................โทรศัพท์............................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน........................หมู่ที่............ซอย......................ถนน...................................................ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................ได้รับเงินได้รายเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ...................................บาท
อัตราเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ให้ถือตามบัญชีถือจ่าย รวมถึงเงินได้อื่นๆ ที่จ่ายพร้อมเงินเดือนเป็นเกณฑ์เ พื่อพิจาณาอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินให้ข้าพเจ้า
2. มีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียนผ่านระบบเอทีเอ็มจากสหกรณ์
 วงเงิน..................................บาท (...................................................................................................................) ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ..........................................................................
3. ในการรับเงินกู้ ตามจานวนไม่เกินวงเงินกู้ในข้อ 2 เมื่อสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะทารายการด้วยบัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) ผ่านระบบ
เครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติธนาคาร เพื่อขอโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขา......................................................เลขบัญชี..................................................................โดยมีจานวนเงินที่ขอโอน ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกิน
จานวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 2 และยินยอมให้ถือว่าการโอนเงินกู้เข้าบัญชีของข้าพเจ้าในวันใด ให้ถือเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้วในวันนั้น
4. เมื่อสหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินตามสัญญาเดิม ค้างชาระอยู่กับสหกรณ์ เป็นจานวนเท่าใด
ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าจานวนหนี้คงเหลือดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวงเงิ นกู้ตามหนังสือกู้ฉบับใหม่นี้ และให้สัญญากู้ฉบับเดิมเป็นอันระงับไปโดยถือเป็นการ
แปลงหนี้ใหม่เป็นหนังสือกู้ฉบับนี้ และข้าพเจ้ามีสิทธิทารายการโอนเงินภายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ หลังจากหักชาระหนี้ตามสัญญาเดิมออกแล้ว
5. ข้าพเจ้าตกลงจะผ่อนชาระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนในอัต ราเฉลี่ยภายใน 12 งวด ของวงเงิน อนุมัติ หรือ ยอดหนี้เงิน กู้คงเหลือ ณ สิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทารายการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งสุดท้าย โดยยินยอมให้สหกรณ์หักชาระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนดเป็นงวดรายเดือน
ทั้งนี้ ต้องชาระหนี้ให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าในวันเกษียณอายุ หรือออกจากราชการหรืองานประจา
ในกรณีที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึ้นโดยสหกรณ์
มิจาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีการแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือเอาการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ใ นใบเสร็จรับเงิน
หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์ส่งให้สมาชิกทราบเป็นประจาเป็นการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว
6. ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ส่งรายการหนี้ค้างชาระตามแบบคาขอและหนังสือกู้นี้ ไปเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้า
ยินยอมให้กรมบัญชีกลาง ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่าย และนาส่งต่อสหกรณ์ ตาม
จานวนเงินงวดชาระหนี้ที่ระบุไว้ในแบบคาขอและหนังสือกู้นี้ และเมื่อสหกรณ์ได้รับชาระหนี้แล้วเป็นจานวนเงินต้นเท่าใด สหกรณ์ตกลงให้วงเงินที่จะขอโอนเข้าบัญชี
ของข้าพเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นจานวนเท่านั้น แต่จานวนที่เพิ่มขึ้น เมื่อรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินกู้ที่สหกรณ์อนุมัติ
7. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจา จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งจัดการชาระหนี้ให้สหกรณ์เสร็จสิ้น
เสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทา ง
ราชการ หรือสหกรณ์หรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินเพื่อชาร ะหนี้พร้อมดอกเบี้ยให้สหกรณ์
เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกคายินยอมจนกว่าจะชาระหนี้ให้สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว
8. ข้าพเจ้าได้รับทราบ ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ และประกาศเงื่อนไขว่าด้วยการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน ตลอดจนข้อตกลงการใช้
บริการทารายการผ่านเครื่องฝาก-ถอน อัตโนมัติ (ATM) ที่ระบุไว้ด้านหลังแบบคาขอและหนังสือกู้ หรือที่เกี่ยวข้องกับแบบคาขอและหนังสือกู้นี้แล้วรวมทั้งรายการ
อนุมัติเงิน กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สาหรับคาขอและหนังสือกู้ฉบับนี้ ข้าพเจ้ายิน ยอมรับและปฏิบัติต ามและให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของแบบคาขอและหนัง สือกู้เงิน ฉบับ นี้
มีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ
9. คาขอและหนังสือกู้เงินนี้ ให้มีผลใช้บังคับได้ตลอดไปจนกว่าสหกรณ์หรือผู้กู้จะได้บอกเลิกสัญญา หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับใหม่
10. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สหกรณ์ และ/หรือบุคคลที่ได้รบั แต่งตั้งหรือมอบหมายจากสหกรณ์ดาเนินการตรวจสอบ และใช้ข้อมูลสลิปเงินเดือนและ/
หรือข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าจากบริษัทข้อมูลเครดิต และ/หรือหน่วยงานอื่น เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ การให้บริการเงินกู้แก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ..........................................................ผู้กู้
(.......................................................)

ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.......................................................)
สมาชิกเลขทะเบียนที.่ .........................................
(โปรดพลิก)
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ฉุกเฉิน ATM
บันทึกข้อตกลงใช้บริการเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็ม
1. ผู้ใช้บริการตกลงว่า ในกรณีที่สหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้แล้ว จะดาเนินการถอนเงินสูงสุดได้ไม่เกินจานวนเงินที่ธนาคารกาหนดให้ถอนได้ ในแต่ละวัน
และจะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท
2. ในการทารายการผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติธนาคาร ผ่านบัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) ผู้ใช้บริการตกลงจะทารายการด้วยรหัสลับประจาตัว
ของตนเอง
3. ในกรณีที่บัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) สูญหาย หรือถูกบุคคลอื่นนาไปใช้โดยมิได้รับคายินยอมจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะรีบดาเนินการ แจ้งอายัด
บัตรดังกล่าวต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ทราบเหตุและแจ้งต่อสหกรณ์ นับแต่เวลาเริ่มทาการของสหกรณ์โดยทันที มิฉะนั้น
ตกลงยินยอมให้ถือว่า บรรดารายการที่เกิดขึ้นในขณะเวลาเกิดเหตุดังกล่าว เป็นการกระทาโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น
4. เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้ หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ผู้ใช้บริการตกลงให้สหกรณ์โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร ในนามของผู้ใช้บริการ ตามเลขที่บัญชี
ที่ระบุไว้ในคาขอฉบับนี้
5. บรรดาเอกสาร ใช้บริการทารายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็ม ที่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ทารายการผ่านเครื่องบริการ ฝาก-ถอนเงิน
อัตโนมัติ โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม (ATM-ID) ยินยอมให้ถือเป็นหลักฐาน การใช้บริการทางการเงินระหว่างผู้ใช้บริการและสหกรณ์ได้
6. ผู้ใช้บริการและสหกรณ์ตกลงว่า หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คาขอใช้บริการทารายการ เอกสารการฝาก -ถอนเงิน ผ่านระบบเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ อันเกี่ยวข้องกับการทารายการผ่านเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ และยอมรั บว่าการ
ใช้บริการทารายการผ่านบัตรประจาตัวเอทีเอ็ม (ATM-ID) ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการตามที่สหกรณ์กาหนดไว้ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ยินยอมให้ถือว่า
เป็นหลักฐานที่มีความถูกต้องทุกประการ ไม่ต้องทาหรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และยินยอมรับผิดชอบในกา รกระทาดังกล่าว
เสมือนหนึ่งได้กระทาด้วยตนเอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการได้ทราบข้อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ
สหกรณ์ผ่านระบบเครื่องบริการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติตามที่ระบุไว้นี้แล้วทุกประการ และรับจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น หากไม่ปฏิบัติ
ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ยินยอมรับผิดทุกประการ

ความเห็นเจ้าหน้าที่

บันทึกการอนุมัติ

เห็นควรอนุมัติ  วงเงินไม่เกิน (ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กาหนด)
อนุมัติ  วงเงินไม่เกิน (ตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กาหนด)
กาหนดผ่อนชาระในอัตราเฉลี่ยภายใน 12 งวด ของวงเงินอนุมัติ หรือยอดหนี้
เงินกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน ของเดือนที่มีการทารายการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ลงชื่อ………………………………………………ผู้อนุมัติ
ครั้งสุดท้าย
(...................................................)
ทั้งนี้ ต้องชาระให้เสร็จสิ้น หรือชาระให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของสิทธิ
ประธานกรรมการ/ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอานาจ
เรียกร้องในเงินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ในวันเกษียณอายุ หรือออกจาก
วันที่.......................................................................
ราชการหรืองานประจา
เงื่อนไขเพิ่มเติม...............................................................................................
บันทึกรายการเข้าระบบเครื่องเอทีเอ็ม
.............................................................................................................................. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขา……………………………………………………………..
………………………………………………
ชื่อบัญชี…………………………………………………………
(................................................)
เลขที่บัญชี……………………………………………………..
เจ้าหน้าที่
ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับเงินกู้
วันที่.......................................
(...................................................)
ลงชื่อ……………………………………………… เจ้าหน้าที่
(...................................................) ผู้บันทึก
วันที่......................................................

คาว่า “สหกรณ์” ในหนังสือนี้หมายถึง : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จากัด
ผู้ลงลายมือชื่อในช่องพยานหมายถึง : สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จากัด
เอกสารประกอบการกู้
1. สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้
2. สลิปเงินเดือน
3. สาเนาสมุดคูฝ่ ากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) ที่เปิดบัญชีโดยใช้รหัสเฉพาะสหกรณ์ฯ เท่านั้น
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