สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด (สอ.มก.)
คาขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินทางโทรศัพท์ อตั โนมัตติ ่อเนื่อง
---------------------

เอกสำรประกอบ
1. สำเนำสลิปเงินเดือนล่ำสุด
2. สำเนำบัตรประชำชน
3. สำเนำทะเบียนบ้ำน
4. สำเนำบัตรสมำชิก

ทำที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำกัด
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.............
เรี ยน คณะกรรมกำรดำเนินกำร สอ.มก.
ข้ำพเจ้ำ..........................................................อำยุ.............ปี สมำชิกทะเบียนเลขที่................
สังกัด..................................................โทรศัพท์............................เงินได้รำยเดือน.......................บำท
ปั จจุบนั มีหุ้น........................................บำท มีภูมิลำเนำบ้ำนเลขที่....................................หมู่ที่..........
ซอย..............................................ถนน...........................................ตำบล/แขวง..................................
อำเภอ/เขต............................จังหวัด............................รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์.................
ต่อไปนี้ เรี ยกว่ำ “ผูก้ ู”้ ขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินทำงโทรศัพท์อตั โนมัติต่อเนื่ องกับ สอ.มก. ต่อไปนี้
เรี ยกว่ำ “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพื่อเป็ นหลักฐำนสำคัญแสดงว่ำ
ข้อ ๑ ผูก้ ไู้ ด้ขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น ภำยใต้หลักเกณฑ์แห่งระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกูแ้ ก่สมำชิก
ซึ่งกูไ้ ด้ไม่เกินวงเงินสำมเท่ำของเงินคงเหลือรับจริ ง หรื อไม่เกินร้อยละเก้ำสิ บในมูลค่ำหุ น้
ที่มีสิทธิ เรี ยกร้องกับผูใ้ ห้กู้ หรื อไม่เกินหกหมื่นบำทถ้วน สุ ดแต่จำนวนไหนน้อยที่สุด
โดยมีระยะเวลำให้กูต้ ำมวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้นหนึ่งปี ภำยหลังจำกวันทำสัญญำนี้ ผูก้ จู้ ะ
เบิกเงินไปจำกผูใ้ ห้กตู้ ำมจำนวนที่ผกู ้ ตู้ อ้ งกำร บรรดำคำสั่งจ่ำยเงินของผูก้ ู้ โดยทำง
โทรศัพท์อตั โนมัติต่อเนื่ อง หรื อใช้บตั รบริ กำรเงินด่วนที่ผใู ้ ห้กมู้ ีขอ้ ตกลงกับธนำคำรผ่ำน
เครื่ องให้บริ กำรฝำก-ถอนเงินอัตโนมัติ หรื อเอกสำรหรื อคำสั่งในรู ปแบบใด ๆ ก็ดี ให้ถือ
เป็ นหลักฐำนแห่งหนี้ เงินกูร้ ำยนี้ และให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งแห่งสัญญำนี้ และเงินอันผูก้ จู้ ะ
พึงเบิกไปจำกผูใ้ ห้กตู้ ำมคำสัง่ จ่ำยเงินเช่นว่ำนั้น เป็ นหนี้เงินกูต้ ำมสัญญำนี้เช่นกัน และหำก
ผูก้ เู้ ป็ นหนี้ ได้กเู้ บิกเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นค้ำงชำระอยูก่ บั ผูใ้ ห้กกู้ ่อนสัญญำฉบับนี้ ผูก้ ยู้ นิ ยอม
ให้รวมหนี้ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นดังกล่ำวนั้น เป็ นหนี้ เบิกเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นทำงโทรศัพท์
อัตโนมัติตำมสัญญำฉบับนี้ดว้ ยทั้งสิ้ น
อนึ่ง แม้ผกู ้ ไู้ ด้ชำระหนี้ หมดสิ้ นภำยในเวลำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่ก็ตำม หำกครบ
กำหนดเวลำดังกล่ำว ผูก้ ยู้ งั คงเบิกเงินไปจำกผูใ้ ห้กตู้ ่อไปอีก ดังนี้ให้ถือว่ำสัญญำกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุ กเฉิ นทำงโทรศัพท์อตั โนมัติต่อเนื่ องได้มีกำรต่อกันไปโดยไม่มีกำหนดเวลำ และผูก้ ใู้ ห้
/ สัญญำว่ำ

๒
สัญญำว่ำเงินอันผูก้ ไู้ ด้เบิกไปจำกผูใ้ ห้กภู้ ำยหลังกำหนดเวลำดังกล่ำว ย่อมเป็ นหนี้เงินกู้
ตำมสัญญำนี้ท้ งั สิ้ น ซึ่ งผูใ้ ห้กจู้ ะเรี ยกร้องให้ชำระเมื่อใดก็ได้ และในกรณี ที่ผใู ้ ห้กเู้ รี ยกร้อง
ให้ผกู ้ ชู้ ำระหนี้น้ นั ผูก้ จู้ ะชำระหนี้ตำมคำเรี ยกร้องโดยพลัน
ข้อ ๒ กำรขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นทำงโทรศัพท์อตั โนมัติต่อเนื่ อง ผูก้ สู้ ่ งต้นเงินชำระหนี้เท่ำกัน
ทุก ๆ งวดเดือน พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำกยอดเงินที่ปรำกฏอยูใ่ นหลักฐำนแห่งหนี้เงินกู้ อัตรำ
ร้อยละ................ต่อปี ภำยหลังจำกวันทำสัญญำนี้ ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยที่
ประกำศโดยผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ยู้ อมให้ผใู ้ ห้กมู้ ีอำนำจที่จะปรับดอกเบี้ยตำมสัญญำนี้ให้สูงขึ้นได้
ตำมที่ผใู ้ ห้กเู้ ห็นสมควรในทันที โดยมิตอ้ งแจ้งให้ผกู ้ ทู้ รำบ และให้ถือว่ำผูก้ ไู้ ด้ให้ควำม
ยินยอมในกำรปรับอัตรำดอกเบี้ยนับแต่วนั ที่ผใู ้ ห้กกู้ ำหนดทุกครั้งไป
เมื่อผูก้ ผู้ อ่ นชำระเงินต้น และมีสิทธิ กูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งใหม่ตำมหลักเกณฑ์
แห่งระเบียบเงินกู้ ผูก้ ยู้ อมรับว่ำหลักฐำนกำรตัดทอนบัญชี หนี้ท้ งั หมดหรื อแต่บำงส่ วน
หักกลบลบกัน และคงชำระแต่ส่วนที่เป็ นจำนวนคงเหลือโดยดุลยภำค ที่ผใู ้ ห้กแู้ จ้งให้
ผูก้ ทู้ รำบ มีควำมถูกต้อง โดยไม่โต้แย้งแต่อย่ำงใดอย่ำงใดทั้งสิ้ น เว้นแต่ผกู ้ จู้ ะสำมำรถ
พิสูจน์ได้วำ่ ผูใ้ ห้กแู้ จ้งจำนวนเงินไม่ตรงตำมรำยกำรถอน หรื อโอนเงินของผูก้ ู้
ข้อ ๓ เมื่อผูก้ กู้ เู้ งินทำงโทรศัพท์อตั โนมัติต่อเนื่องด้วยเลขรหัสประจำตัวที่ผใู ้ ห้กมู้ อบให้ ผูใ้ ห้กู้
จะนำเงินกูเ้ ข้ำบัญชี สอ.มก. ในชื่อของผูก้ ู้
ผูก้ ไู้ ด้ทรำบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรขอกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นทำงโทรศัพท์
อัตโนมัติต่อเนื่ องที่ระบุไว้
และรับปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดหรื อเงื่อนไขอันถือเป็ นส่ วนหนึ่งแห่ง
สัญญำนี้
ลงชื่อ......................................................ผูก้ ู้ ลงชื่อ...........................................ภริ ยำ/สำมี ผูย้ นิ ยอม
(
)
(
)
เงินเดือน

หุน้ สะสม

เงินกูฉ้ ุกเฉิ น

เงินกูส้ ำมัญ

เงินกูพ้ ิเศษ

................... ................... .................... ................... .......................
(๑) เจ้ำหน้ำที่ สอ.มก.
(๒) หัวหน้ำฝ่ ำยสิ นเชื่อ
(๓) ผูจ้ ดั กำร / รองผูจ้ ดั กำร
อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ........................................
............./......................./...........

อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ......................................
............./...................../...........

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ..............................................
............/........................../..............

(หรื อ ๔) กรรมกำรเงินกูพ้ ิจำรณำ/รับทรำบ
.............../......................./...........

