เกณฑการกูเงิน
๑. เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา ๖ เดือน
๒. มีทุนเรือนหุนไมนอยกวา ๖,๐๐๐ บาท
๓. วงเงินกู กูได ๓ เทาของเงินเดือน แตไม
เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ตองไมเกินมูลคาหุนที่
ชำระแล ว หากมี ความประสงค กูเกิน มู ล ค า หุ น
จะตองมีบุคคลค้ำประกัน ๑ คน
๔. ตอ งมี เงิน ได รายเดื อนภายหลั งจากหั ก
เงินกู และเงินอื่นใดแล ว คงเหลือตามเกณฑ ที่
สหกรณกำหนดรอยละ ๑๕ ของเงินไดที่ไดรับ

เลขที่สัญญา .............................................

คำขอกูและสัญญากูเงิน
เพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียน
ผานระบบ ATM

ทำที่ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
วันที่ .......... เดือน ........................................พ.ศ. ..........................
เรียน คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด
ขาพเจา ......................................................... อายุ ......... ป สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............
เลขประจำตัวประชาชน ............................................ สังกัด .................................. โทรศัพท .............................
ภูมิลำเนาบานเลขที่................ หมูที่......... ตำบล/แขวง ................................. อำเภอ/เขต ................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ..................... โทรศัพท..................................................
เงินไดรายเดือน ...................... บาท จำนวนหุน .................. หุน ตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
แบบหมุนเวียนผานระบบ ATM กับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ตอไปนี้เรียกวา
“ผูใหกู” เพื่อเปนหลักฐานวา
ขอ ๑. ผูกูไดขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียนผานระบบ ATM จากผูใหกู และผูใหกูได
ตกลงอนุมัติเงินกูใหแกผู กูในวงเงินจำนวน ......................... บาท โดยวงเงิน จำนวนดังกลาวผูกูยิน ยอมวา
ในอนาคตผูใหกูอาจปรับเพิ่มวงเงินหรือลดวงเงินใหแกผูกูได
ในกรณีที่ผูกูมีหนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินตามสัญญาอื่นที่ยังคงคางชำระอยูกอนทำสัญญานี้ ผูกู
ยินยอมใหนำหนี้เงินกูเพื่ อเหตุฉุกเฉิน สัญญาอื่น ที่ยังคงคางชำระที่มีอยูกอนนั้น รวมคำนวณเปน หนี้เงินกูใน
วงเงินขางตน และใหถือเปนหนี้เงินกูตามสัญญานี้
การเบิกถอนและรับเงินกูตามสัญญานี้ ผูกูสามารถใชบัตร ATM ทำรายการเบิกถอนเงินสด
จากเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ผานบัญชีธนาคารที่ผูใหกูกำหนด ไดแบบหมุนเวียนภายในวงเงินที่ผูให
กูตกลงอนุ มัติ ขางต น เมื่อผูกูไดรับ เงิน กูห รือไดรับ บริการอื่น ๆ จากเครื่องฝากถอนเงิน อั ตโนมัติ(ATM) ของ
ธนาคารแลว บรรดาเงินกูที่ผูกูไดรับและคาธรรมเนียมจากการเบิกถอนเงินหรือคาบริการอื่นๆ ที่ธนาคารเรียก
เก็บ ผูกูตกลงยินยอมรับภาระหนี้ที่เกิดขึ้นทุกประการ และใหถือวาจำนวนเงินดังกลาวเปนยอดเงินกูที่ผูกูไดรับ
จากผูใหกูถูกตองตามสัญญานี้ โดยไมจำเปนตองมีเอกสารหลักฐานใดๆ ใหผูกูตองลงนามอีก
ขอ ๒. ผูกูยอมเสียดอกเบี้ยใหแกผูใหกูในอัตรารอยละ 6.85 ตอป
ภายหลังจากวันทำสัญญานี้ หากผูใหกูไดมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกู
ยอมใหผูใหกูปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูสำหรับสัญญานี้ไดตามประกาศ โดยมิตองแจงใหผูกูทราบ และใหถือวาผูกู
ไดใหความยินยอมในการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามประกาศทุกครั้งไป
เอกสารที่ตองแนบคำขอกูเงินฉุกเฉิน
๑. สำเนาหนาบัญชีเงินฝากออมทรัพยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่ไมใชประเภทบัญชีกรุงศรีจัดให)
๒. สลิปเงินเดือนผูกู(เดือนสุดทาย)
๓. สัญญาค้ำประกันเงินกู (ถามี)
๔. สำเนาบัตรประชาชนผูกู และผูค้ำประกัน (ถามี) พรอมรับรองสำเนา
๕. สำเนาสัญญาจางโดยตองรับรองสัญญาจางทุกแผน ทั้งผูกู และผูค้ำประกัน (ถามี)
๖. สำเนาบัตรคูสมรสผูกู พรอม สำเนาทะเบียบสมรส (ถามี) พรอมรับรองสำเนา
๗. ลายมือชือ่ ทุกจุดตองตรงกับเอกสารที่ประกอบการพิจารณา และตองลงลายมือชื่อพยานครบถวน
๘. กรณี สัญ ญาจางเหลือไมถึง ๖ เดือนจะตองมีหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญ ชาวาจะตอสัญ ญาจางงานเมื่อครบ
กำหนดวาจางแลว

๒

ขอ ๓. ผูกูตกลงผอนชำระตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยใหผูใหกูเปนงวดรายเดือน จำนวนเงินไม
นอยกวาเดือนละ .................... บาท ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน โดยเริ่มผอนครั้งแรกตั้งแตเดือนถัดจาก
เดือนที่ไดรับเงินกู หากผูกูไมผอนชำระหนี้ตามกำหนด ใหถือวาผูกูผิดนัดชำระหนี้
ไมวากรณีจะเปนอยางไรก็ตาม ผูกูจะตองชำระหนี้เงินกูที่มีอยูทั้งหมดตามสัญญานี้ใหแกผูให
กูภายในกำหนด 12 งวด นับแตวันที่ไดรับเงินกูครั้งหลังสุด
หากปรากฏวา จำนวนเงินกูที่ไดรับ และหรืออัตราดอกเบี้ยตามสัญญานี้ไดมีการปรับขึ้นหรือ
ลดลง ผูกูยินยอมใหผูใหกูปรับอัตราการผอนชำระเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามที่ผูใหกูเห็นสมควร โดยที่ผูใหกูแจงใหผู
กูทราบ ทั้งนี้เพื่อใหการผอนชำระหนี้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกลาว
แมผูกูไดผอนชำระหนี้ครบถวนตามสัญญานี้แลว ผูกูและผูใหกูยังคงถือวาคำขอกูและสัญญา
กูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียนผานระบบ ATM ฉบับนี้ ยังคงผูกพันผูกูและผูใหกูตามขอสัญญาทุกประการ
หากผูกูไมชำระหนี้ใหถูกตองครบถวนหรือผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง หรือผิดขอกำหนด
เงื่อนไขตามสัญญา หรือตามประกาศ ระเบียบ ขอบังคับของผูใหกู ผูใหกูมีสิทธิเลิกสัญญาและเรียกคืนเงินกูได
ตามระเบียบ ขอบังคับของผูใหกู
ขอ ๔. รายการเดินบัญชีการโอนเงินของผูใหกูที่โอนใหแกผูกูผานระบบของธนาคาร ขอมูลที่
แสดงผานระบบของธนาคาร รวมทั้งเอกสารเกี่ยวกับการเบิกถอนและการรับเงินกูของผูกูก็ดี ผูกูยอมรับและให
ถือเปนหลักฐานการเปนหนี้เงินกูตามสัญญานี้
ผู กูได ท ราบข อ กำหนดและเข าใจเงื่อนไขตางๆ เกี่ย วกับ การขอกู เงิน เพื่ อเหตุฉุก เฉิน แบบ
หมุนเวียนผานระบบ ATM รวมทั้งประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของผูใหกูทุกประการจึงไดลงชื่อในหนังสือ
ฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................ผูกู
ลงชื่อ..............................................ภริยา/สามี ผูยินยอม
(
)
(
) ถามี
ลงชื่อ......................................................พยาน
ลงชื่อ...............................................พยาน
(
)
(
)
*************************************************************************************
สำหรับเจาหนาที่
เงินไดรายเดือน

หมายเหตุ

วงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ตนเงินกูสามัญ
ตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
คงเหลือ
คงเหลือ

จำกัดวงเงินกู

จำกัดวงเงินกู
คงเหลือ

1. ผูขอกู เคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม
เคย
ไมเคย
2. ขอชี้แจงอื่น ๆ ..................................................................................................................
เห็นควร
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
.......................................................เจาหนาที่บันทึกขอมูล
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
.............................................ประธาน/รองประธาน/ผูจัดการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย

สัญญาเลขที่ ......................./...............
ค้ำประกันเงินกูที่................................
วันที่................................................

สัญญาค้ำประกันกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียนผานระบบ ATM
ขาพเจา(นาย/นาง/น.ส.)........................................................................ เลขทะเบียนเลขที่ ….............
เลขทีบ่ ัตรประจำตัวประชาชน............................................................. ที่อยูตามบัตรประชาชน...........................
................................................................................................... เบอรโทรที่ ติดตอได..........................................
สังกัด มทร. ............................................... วข./กอง/คณะ /ศูนย ..................................................................
ตำแหนง

ขาราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจางประจำ

เจาหนาที่สหกรณฯ

พนักงานราชการ สัญญาจางสิ้นสุด ณ..../......./.....

มีความประสงคขอค้ำประกันเงินกูพิเศษ ให (นาย/นาง/น.ส.)...........................................................ผูก ู
จำนวนเงินกู.......................................(......................................................) ขาพเจายินยอมค้ำประกัน และ
ยอมรับ ผิดชำระหนี้ใหแกสหกรณ แทนผูกูทันที เมื่อผูกูผิดนั ดชำระหนี้ตามระเบียบของสหกรณ โดยไมมีขอ
โตแยงใดๆ
สัญญาฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญาค้ำประกันกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแบบหมุนเวียนผานระบบ ATM
ตามที่ผูกูไดขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด ขาพเจาไดอานขอความ
เขาใจดีแลวจึงลงลายมือชื่อมอบไวใหเปนหลักฐานตอไป

๑.
๒.
๓.
๔.

เอกสารประกอบสัญญาค้ำประกัน
สำเนาบัตรประชาชนผูค้ำประกัน
สำเนาสัญญาจาง ผูค้ำประกัน ที่มรี ะยะเวลาการ
จางเหลือไมนอยกวา ๖ เดือน กรณีเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือ พนักงานราชการ
ลายมือชื่อทุกจุดตองตรงกับเอกสารที่ประกอบการ
พิจารณา และตองลงลายมือชื่อพยานครบถวน
กรณีสัญญาจางเหลือไมถึง ๖ เดือนจะตองมี
หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาวาจะตอสัญญาจาง
งานเมื่อครบกำหนดวาจางแลว

.................................................... (ลายมือชื่อผูค้ำประกัน)
(
)
ตองลงลายมือชื่อใหตรงกับสำเนาบัตรที่แนบ
…………………………………………………. พยาน
(
)
…………………………………………………. พยาน
(
)

