สหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด

แบบคําขอและหนังสือกู้เงิ นเพือเหตุฉุกเฉิ น
วงเงิ นหมุนเวียน (ผ่านเครือง เอ ที เอ็ม)

สหกรณ์ฯ ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

แบบ ฉฉ.01
วันทีรับคําขอ.....................................
คําขอเลขที........................................
สัญญาเลขที......................................

สมาชิกกรอกข้อความ
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ/ผูจ้ ดั การ

วันที.................เดือน........................................พ.ศ....................

ข้าพเจ้า...............................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด
เลขที.......................อายุ.....................ปี เลขประจําตัวประชาชน
ทํางานประจําในตําแหน่ง...................................................หมวด............................................แผนก............................................กอง...........................................
ฝ่าย /สํานักงานเขต............................................การไฟฟ้ านครหลวง โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.............................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที .....................หมู่ท.................ซอย.......................ถนน..................................ตํ
ี
าบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์...............................................มือถือ....................................................E-mail............................................................
ขอทําหนังสือสัญญากูเ้ งินให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด ซึงต่อไปในแบบคําขอและหนังสือกูเ้ งินนี
จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน ผ่านเครืองเอทีเอ็ม ในวงเงิน...................................................................บาท
(..........................................................................................) (25 เท่าของเงินเดือนของข้าพเจ้า แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) ไปจากสหกรณ์ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ..............................................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน/บุคคลคําประกันดังนี
2.1 จํานําทุนเรือนหุน้ ของข้าพเจ้าทีมีอยูใ่ นป ัจจุบนั และในอนาคต (ลงชือ).................................................................
2.2 เงินฝากประเภท.............................................เลขทีบัญชี..................................................ชือบัญชี........................................................
2.3 เสนอสมาชิกเป็ นผูค้ ําประกัน ดังนี 1. ชือ...................................................................................เลขสมาชิก...................................
2. ชือ......................................................................เลขสมาชิก..................... 3. ชือ......................................................................เลขสมาชิก.........................
4. ชือ......................................................................เลขสมาชิก..................... 5. ชือ......................................................................เลขสมาชิก.........................
ข้อ 3. ในการรับเงินกูไ้ ม่เกินวงเงินในข้อ 1. เมือสหกรณ์อนุมตั เิ งินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะทํารายการ ด้วยบัตร ATM-ID ผ่านระบบเครืองฝาก-ถอน
อัตโนมัตธิ นาคาร เพือขอโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ของข้าพเจ้า ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขา....................
เลขที..............................................โดยมีจํานวนเงินทีขอโอนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจํานวนวงเงินกูท้ ีได้อนุมตั ติ ามข้อ 1. และยินยอมให้ถอื เป็ น
หลักฐานว่า การโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีขา้ พเจ้าในวันใด เป็ นวันทีข้าพเจ้ารับเงินกูไ้ ปเรียบร้อยแล้วในวันนัน
ข้อ 4. เมือสหกรณ์ได้อนุมตั วิ งเงินกูใ้ ห้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว หากข้าพเจ้ามีหนีเงินกูเ้ พือเหตุฉุกเฉินประเภทใดประเภทหนึงตามสัญญาเดิม ค้างชําระอยูก่ บั
สหกรณ์เป็ นจํานวนเท่าใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่าจํานวนหนีคงเหลือดังกล่าวนัน เป็ นส่วนหนึงของวงเงินกูต้ ามหนังสือกูฉ้ บับใหม่นี และให้หนังสือกูฉ้ บับเดิมเป็ น
อันระงับไป โดยถือเป็ นการแปลงหนีใหม่ เป็ นหนังสือกูฉ้ บับนี และข้าพเจ้ามีสทิ ธิทาํ รายการโอนเงินภายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินทีได้รบั อนุมตั ิ หลังจากหัก
ชําระหนีตามสัญญาเดิมออกแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงผ่อนชําระในอัตราเฉลีย ภายใน 84 งวด ของภาระหนีคงเหลือและดอกเบียแต่ละเดือน โดยยินยอมให้สหกรณ์หกั ชําระหนีต้น
เงินและดอกเบียเป็ นงวด ๆ ตามระยะเวลาและตามอัตราทีสหกรณ์จะกําหนดไว้ ในบันทึกการอนุมตั ิ ของแบบคําขอและหนังสือกูฉ้ บับนี
ในกรณีทอายุ
ี งานคงเหลือของข้าพเจ้า น้อยกว่า 84 งวด ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผ่อนชําระหนีทังหมดให้เสร็จสินภายในอายุงานคงเหลือ
ข้อ 6. ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ ส่งรายการหนีค้างชําระตามแบบและหนังสือกูน้ ี ไปเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้ านครหลวง เพือหักเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า ณ ทีจ่าย และนําส่งต่อสหกรณ์ ตามจํานวนเงินงวดชําระหนีทีระบุไว้ในแบบคําขอและหนังสือกูน้ ี และเมือสหกรณ์ได้รบั ชําระหนีแล้วเป็ นต้นเงินจํานวน
เท่าใด สหกรณ์ตกลงให้วงเงินทีจะขอโอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าเพิมขึนเป็ นจํานวนเท่านัน แต่จํานวนทีเพิมขึนรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินอนุมตั ิ
ข้อ 7. ข้าพเจ้ารับทราบ ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ และประกาศ เงือนไขว่าด้วยการกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน ตลอดจนข้อตกลง
การใช้บริการทํารายการผ่านเครืองฝากถอนอัตโนมัต(ิ ATM) ทีระบุไว้ดา้ นหลังแบบคําขอและหนังสือกู้ หรือทีเกียวข้องกับแบบคําขอและหนังสือกูน้ แล้
ี ว ข้าพเจ้า
ยินยอมรับและปฏิบตั ติ ามและให้ถอื เป็ นส่วนหนึงของแบบคําขอและหนังสือกูฉ้ บับนี โดยมรผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ ทุกประการ
ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในขณะทําหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี ข้าพเจ้าไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่ถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ว่าชัวคราวหรือ
เด็ดขาด และไม่ถูกฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลาย หรือเป็ นบุคคลทีศาลสังให้เป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ แต่ประการใด
ข้อ 9. เมือแบบคําขอและหนังสือกูเ้ งินนี ครบกําหนด หากสหกรณ์หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถอื ว่า แบบคําขอและหนังสือกูเ้ งินฉบับนี มี
ผลบังคับใช้ต่อไป คราวละ 1 ปี ตลอดไป โดยมีเงือนไขคงเดิมทุกประการ จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา หรือเปลียนแปลงสัญญาฉบับใหม่
ข้าพเจ้า ได้อ่าน และเข้าใจข้อความในหนังสือกูเ้ งินนีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้ต่อหน้าพยาน
ลงชือ...................................................................ผูก้ ู/้ ผูร้ บั เงิน
(..................................................................)
ลงชือ........................................................พยาน
ลงชือ........................................................พยาน
(........................................................)
(........................................................)

บันทึกข้ อตกลงใช้ บริการเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉินผ่านเครืองเอทีเอ็ม
1. ผูใ้ ช้บริ การตกลงว่า ในกรณี ทีสหกรณ์อนุมตั ิวงเงินกูแ้ ล้ว จะดําเนินการถอนเงินสูงสุ ด ได้ไม่เกินจํานวนเงินทีธนาคารกาํ หนดให้ถอนได้ในแต่ละวัน และ
จะคงเหลือเงินไว้ในบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 1,000 บาท
2. ในการทํารายการผ่านระบบเครื องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ ธนาคาร ผ่านบัตร ATM-ID ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะ ทํารายการด้วยรหัสลับประจําตัวของตนเอง
หากยอมให้บุคคลอืน นําบัตรไปทํารายการแทน ยินยอมรับผิดชอบแทนในการทํารายการทางการเงิน ทีเกิดขึน ไม่ว่ากรณี ใดๆทังสิ น
3. ในกรณี ทีบัตร ATM-ID เกิดการสูญหาย หรื อถูกบุคคลอืน นําไปใช้โดยมิได้รับคํายินยอมจากผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ช้บริ การตกลงจะรี บดําเนินการ แจ้งอายัดบัตร
ดังกล่าวต่อธนาคารกรุ งศรี อยุธยา ภายใน 24 ชัวโมง นับแต่ทราบเหตุและแจ้งต่อสหกรณ์ นับแต่เวลาเริ มทําการของสหกรณ์โดยทันที มิฉะนันตกลงยินยอมให้ถือ
ว่า บรรดารายการทีเกิดขึน ในขณะเวลาทีเกิดเหตุดงั กล่าว เป็ นการกระทําโดยตัวของผูใ้ ช้บริ การเองทังสิ น
4. เมือได้รับอนุมตั ิวงเงินกู ้ หรื อเงินอืนใด จากสหกรณ์ ผูใ้ ช้บริ การตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคาร ในนามของผูใ้ ช้บริ การ ตามเลขที
บัญชี ทีระบุไว้ในคําขอฉบับนี
5. บรรดาเอกสาร ใช้บริ การทํารายการ เงินกูฉ้ ุกเฉินผ่านระบบ ATM ทีผูใ้ ช้บริ การหรื อบุคคลอืนใด ทํารายการผ่านเครื องบริ การ ฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ
โดยใช้บตั ร ATM-ID ยินยอมให้ถือเป็ นหลักฐาน การใช้บริ การทางการเงิน ระหว่าง ผูใ้ ช้บริ การและ สหกรณ์ ได้
6. ผูใ้ ช้บริ การและสหกรณ์ตกลงกันว่า หนังสื อขอเปิ ดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ คําขอใช้บริ การทํารายการ เอกสารการฝาก-ถอนเงิน ผ่านระบบเครื องฝากถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร ตลอดจนเอกสารใดๆ อันเกียวข้องกับการทํา รายการผ่านเครื องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เป็ นส่ วนหนึงของข้อตกลงนี และยอมรับว่า การ
ใช้บริ การทํารายการผ่านบัตรประจําตัว ATM-ID ประกอบกับวิธีการ หรื อเงือนไขการใช้บริ การตามทีสหกรณ์กาํ หนดไว้ ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ยินยอมให้ถือว่า เป็ น
หลักฐาน ทีมีความถูกต้องทุกประการ ไม่ตอ้ งทําหรื อลงลายมือชือในเอกสารใดๆ เพือเป็ นหลักฐานในการนันอีก และ ยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าว เสมือน
หนึงได้กระทําด้วยตนเอง ทังนี ไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริ ตของบุคคลภายนอกหรื อไม่กต็ ามผูใ้ ช้บริ การได้ทราบข้อกาํ หนดและเงือนไข เกียวกับการใช้บริ การสหกรณ์
ผ่านระบบ เครื องบริ การฝาก-ถอนอัตโนมัติตามทีระบุไว้นีแล้วทุกประการ และ รับจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาํ หนดและเงือนไขเหล่านัน หากไม่ปฏิบตั ิตาม จนเป็ นเหตุ
ให้เกิดความเสี ยหายใดๆ ขึน ยินยอมรับผิดทุกประการ

บันทึกการพิจารณาของ สอฟ.
วงเงินทีขออนุมัต.ิ ..........................................บาท
เงินได้ สุทธิ หักรายจ่ายทุกรายการ....... .............................บาท
หัก ค่าล่วงเวลา....................................................................บาท
กูฉ้ ุกเฉินงวดละ.....................................................................บาท
บวก ภาษีล่วงเวลา................................................................บาท
ค่างวดชําระหนีเดิม..............................................................บาท
.............................................................................................บาท
.............................................................................................บาท
รวมเงินได้สุทธิ คงเหลือ ......................................................บาท

ข้ อมูลประกอบการพิจารณา.....................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

บันทึกการอนุมัติ
อนุมตั ิวงเงิน...................................................บาท อัตราดอกเบีย............................ต่อปี ผ่อนชําระ
ต้นเงินจํานวน .............................................งวดๆละ....................................................................บาท
พร้อมดอกเบีย เริ มหักชําระงวดแรก ณ วัน สิ นเดือน......................................................เป็ นต้นไป
จนกว่าจะครบ

เงือนไขเพิมเติม ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
................................................................
ประธานกรรมการ/ ผูจ้ ดั การ/ผูร้ ับมอบอํานาจ
วันที.........................................................

ความเห็นเจ้ าหน้ าที

บันทึกรายการเข้ าระบบเครืองเอทีเอ็ม

เห็นควรอนุมตั ิวงเงิน ...................................................บาท อัตรา
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