
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด 
เลขที่รับ............................................. 
วันที่................................................... 

   เวลา..............................น. 

 
 

ค าขอกู้และสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์ 
 

                    ค าขอกู้และสัญญาเงินกู้เลขท่ี……………….…………   
 

 

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

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………..……………….................................อายุ….…………..……ปี     
เลขที่บัตรประชาชน………………………..…………………..…………………….……………..เลขทะเบียนสมาชิก……..…………..…………………...... 
ต าแหน่ ง…….…………………………….………………………. . . . . . . . . . .สั งกัด/โรง เรียน…………….……………………………………………………
อ าเภอ…………………………………………………จังหวัดสุรินทร์ 
 อยู่บ้านเลขที่…………………หมู่ที่……........ต าบล/แขวง…………..……...............อ าเภอ/เขต………………………….………...........
จั ง หวั ด ..........................................รหั ส ไปรษณี ย์ ......................…………โทรศัพท์ (มื อถื อ )………………………….……………………..
โทรศัพท์ส านักงาน...............................................................โทรศัพท์บ้าน.............................................................. 
 

 ข้าพเจ้าขอท าค าขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด     
แต่ละคร้ังไม่เกินวงเงนิตามที่ก าหนดในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  วา่ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก  หรือตามที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  พิจารณาอนุมัติตามแต่เห็นสมควร 
  ข้อ  2.  ข้าพเจ้าตกลงช าระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ในอัตราตามประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ณ  วันที่กู้  นับตั้งแต่วันท าสัญญานี้  เป็นต้นไป  จนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน โดยจะช าระ
ดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุก ๆ  เดือนติดต่อกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน  ในกรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  
จ ากัด  คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได้ทันที  โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  หรือได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้า         
แต่อย่างใด  และข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งหรือยกเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ  ทั้งสิ้น 
  ข้อ  3.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดคืนแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ตามระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ว่าด้วย  การให้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  พ.ศ.  2563   
  ข้อ  4.  ในการกู้เงินแต่ละคร้ัง  ข้าพเจ้าจะท ารายการทางออนไลน์  โดยใช้เลขที่สมาชิกและรหัสลับประจ าตัว   
ของข้าพเจ้า  และให้ถือว่าการท ารายการทางออนไลน์ดังกลา่วเป็นบนัทึกแนบทา้ยค าขอและสญัญาเงินกู้ฉบบันี้ 
  ข้อ  5.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ตามที่ได้ท ารายการตามข้อ  4  แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์        
ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  หักหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิมที่คงค้างพร้อมดอกเบี้ย   และให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด      
จ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือ  โดยน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  ตามที่ข้าพเจ้าแจ้งการท าธุรกรรมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์    
ครูสุรินทร์  จ ากัด  ทั้งนี้  ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามที่ได้ท ารายการไปแล้วครบถ้วน  กรณีข้าพเจ้าได้ท ารายการทางออนไลน์ 
ครั้งใหม่  และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ได้จ่ายเงินกู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว  การก าหนดระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้คืน      
ตามข้อ  3  ให้ช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดคืนภายในวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของปีบัญชีนั้น 
  ข้อ  6.  ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนของส่วนราชการที่มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าพเจ้า
ด าเนินการหักเงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าตอบแทน  บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ   
เพื่อช าระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้  ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ  ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  เรียกเก็บให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  เป็นล าดับแรกตลอดไป  หลังจากหักภาษีเงินได้  ณ  ที่จ่าย  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ-
ข้าราชการ  (กบข.)  หรือกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า  (กสจ.)   แล้วแต่กรณี  ตามบันทึกข้อตกลงและ  
หนังสือยินยอมท่ีข้าพเจ้าท าไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  โดยสัญญานี้  มีผลผูกพันข้าพเจ้าตลอดไปจนกว่า
ข้าพเจ้าและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  จะได้แก้ไขหรือยกเลิกสัญญานี้ 

2/  ข้อ  7.  ข้าพเจ้าได้รับทราบและ..... 
 

ค าเตือน  สมาชิกต้องกรอกข้อความตามรายการ          
ที่ก าหนดไว้ในแบบฟอร์มนี้  ด้วยลายมือของตนเอง   
โดยถูกต้องและครบถ้วน  มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา  

เอกสารประกอบการยื่นกู้ 
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือ 
    ส าเนาบัตรข้าราชการที่ไม่หมดอายุ   
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                            
3. ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย   
4.  เอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล/  
เอกสารขอใช้ค าน าหน้านามหรืออื่น ๆ (ถ้ามี) 
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  ข้อ  7.  ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกู้เงิน             
เพ่ือเหตุฉุกเฉินออนไลน์  จากสหกรณ์  ที่แนบท้ายค าขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉบับนี้  และให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เงินกู้ฉบับนี้  และมีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ 
  ข้อ  8.  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด      
ที่เก่ียวข้องกับการกู้เงิน  และให้ถือว่าข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศดังกล่าว  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบและประกาศ   
ที่จะก าหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ  ระเบียบ    
หรือประกาศให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ 
  ข้อ  9.  กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญา  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าว       
คืนได้ทันทีและให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  มีสิทธิน าเงินค่าหุ้น  และเงินฝากของข้าพเจ้า  เงินปันผล       
หรือเงินอ่ืนใด  ที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  น ามาช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้นี้
จนครบถ้วน 
  ข้อ  10.  สัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีอายุ  1  ปี  เมื่อสัญญาเงินกู้นี้ครบก าหนด  หากสหกรณ์ออมทรัพย์        
ครูสุรินทร์  จ ากัด   หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา  ให้ถือว่าสัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปคราวละ  1  ป ี          
โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา  และหากมีการบอกเลิกสัญญา
เมื่อใดก็ตาม  ข้าพเจ้าจะต้องช าระหนี้ทั้งหมดทันที 
 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในค าขอกู้และสัญญาเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉินออนไลน์นี้โดยตลอดแล้ว
และเห็นว่าตรงตามเจตนาของข้าพเจ้า  จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานเป็นส าคัญ  ณ  วัน  เดือน  ปี  ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 

ลงชื่อ……………………….………………………..ผู้กู้ 
   (……..…………………………………………) 

เลขทะเบียนสมาชิก....................................... 
 
 

 ลงชื่อ………………………….………………………พยาน          ลงชื่อ….…………………………………………….……พยาน
       (……………..………..…..………..………….)                             (…………………..……….……………………….) 
 เลขทะเบียนสมาชิก..........................................                  เลขทะเบียนสมาชิก................................................ 
 
ความเห็นฝ่ายจัดการ  :  เห็นควร     � อนุมัติ     � ไม่อนุมัติ 
 
 

 ลงช่ือ..................................................        ลงช่ือ...................................................         ลงช่ือ................................................          
             (.................................................)            (...................................................)              (...............................................) 
 ต าแหน่ง..............................................      ต าแหน่ง..............................................         ต าแหน่ง............................................                                                                  
 วันท่ี....................................................        วันท่ี.....................................................         วันท่ี................................................... 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นควร     � อนุมัติ     � ไม่อนุมตัิ 
 

ลงช่ือ................................................... 
      (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................... 
วันท่ี..................................................... 

 
 
 

                3/  ข้อตกลงและเงื่อนไข..... 
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ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ 
 

 ข้าพเจ้าซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “ผู้ขอใช้บริการ”  ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไข  เพื่อขอใช้บริการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน   
ออนไลน์จากสหกรณ์  และการใช้บริการทางแอปพลิเคชั่น  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “บริการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์”  ดังนี ้
 1. บริการกู้ เ งิน เพื่อเหตุฉุก เฉินออนไลน์ จากสหกรณ์   เป็นกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์   จ ากัด                  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  มีสิทธิเรียกคืนและหรือยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้  โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด 
 2.  เมื่อผู้ขอใช้บริการได้รับรหัสลับประจ าตัวใด ๆ  แล้ว  ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสลับไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้ง 
ให้ผู้อื่นทราบ  ในกรณีที่มีความเสียหายใด ๆ  เกิดขึ้น  แม้ว่าเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่น ารหัสลับของผู้ขอใช้บริการ       
ส าหรับบริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ไปใช้  ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นท้ังสิ้น 
 3.  ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ใด ๆ  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  
จัดให้มีขึ้น  ไม่ว่าเกี่ยวกับการบัญชีใด ๆ  ของผู้ขอใช้บริการหรือไม่ก็ตาม  หากได้กระท าไปโดยใช้รหัสลับประจ าตัว  ของผู้ขอใช้บริการ  
ประกอบกับวิธีการหรือเง่ือนไขการใช้บริการนั้น  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ก าหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว  ผู้ขอใช้บริการ 
ไม่ต้องท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใด ๆ  เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก  โดยผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระท าดังกล่าว  
เสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการกระท าการด้วยตนเอง  ทั้งนี ้ ไม่ว่าจะเกิดด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 
 4. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ  ก็ตาม  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ได้จัดท าขึ้น       
เพื่อหักบัญชีของผู้ขอใช้บริการ   อันเนื่องมาจากการใช้รหัสลับประจ าตัวของผู้ขอใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ                    
โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ       
อันเนื่องมาจากการใช้บริการกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์ 
 5.  ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า  การใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์และการใช้บริการทางแอพพลิเคช่ัน  ผู้ขอใช้
บริการจะกระท าด้วยตนเองเท่านั้น 
 6.  เมื่อผู้ขอใช้บริการเปลี่ยนแปลงที่อยู่  หน่วยงานสังกัด  และหมายเลขโทรศัพท์  จะต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  
จ ากัด  ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และบรรดาเอกสารหรือหนังสือใด ๆ  ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  ส่งไปยังผู้ขอใช้บริการ
ตามต าบลที่อยู่และหรือหน่วยงานตามที่แจ้งไว้  ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการรับและทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือน้ัน ๆ  แล้ว 
 7.  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขส าหรับการใช้บริการกู้เงิน   
เพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์  ตามแต่เห็นสมควรและให้ถือว่าคู่มือหรือเอกสารใด ๆ  เกี่ยวกับการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ออนไลน์จากสหกรณ์  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด   ได้มอบหรือส่งให้ผู้ขอใช้บริการแล้ว  หรือที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  
จ ากัด  ประกาศหรือก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์  จ ากัด  เพิ่มเติมในภายหน้านั้น เป็นส่วนหน่ึงของข้อก าหนดและเง่ือนไข
ส าหรับการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์นี้ด้วย 
  

 ข้าพเจ้าได้ศึกษาและท าความเข้าใจตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลน์จากสหกรณ์และรับทราบ
ว่าหากมีการกระท าความผิด  มีโทษตามกฎหมาย  ก่อนการตัดสินใจใช้บริการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินออนไลนจ์ากสหกรณ์แล้ว 
 
  ยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไข 
 
 

ลงชื่อ……………………….………………...................ผู้กู ้
   (……..………………………………………………..) 

เลขทะเบียนสมาชิก............................................... 
วันที.่.................................................................... 

 


