
MTA งอี่ืรคเนาผ่นงิเู้กรากบอกะรปนาฐกัลห

1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ                                 

2. สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (หน้าแรก)                       

3. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน                                                 

จำนวน  1  ชุด

จำนวน  1  ชุด

จำนวน  1  ชุด



คําขอเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินผานเครื่องเอทีเอ็ม

เขียนท่ี.............................................................

วันท่ี............................................................................

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

         ขาพเจา....…......................................................…………........สมาชิกเลขที่.............................อายุ.......................ป

สังกัดหนวย.................................................โรงเรียนหรือท่ีทําการ...................................................................จังหวัดสตูล

ตําแหนง............................................ไดรับเงินไดรายเดือน...........................บาท โทรศัพท (ท่ีทํางาน)...............................

มือถือ...................................ปจจุบันอยูบานเลขที่...............หมู............ถนน/ซอย...............................ตําบล......................

อําเภอ/เขต.............................จังหวัด............……..........เลขประจําตัวประชาชน(13 หลัก)...................................................

         สถานภาพ         (    )  โสด        (    )  สมรส        (     )  หมาย

         คูสมรสชื่อ......................................................................ประกอบอาชีพ……….......................................................

สถานท่ีทํางาน................................................................................ตําแหนง......................................................................

ตําบล................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..........................เงินไดรายเดือน...........................บาท

         ขอเสนอคําขอกูเงินผานเคร่ืองเอทีเอ็ม ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จาํกัด เพ่ือพิจารณา

ตามรายละเอียด ดังน้ี

         ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 1 เทาของทุนเรือนหุน แตไมเกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) มี  

วัตถุประสงคเพ่ือ..............................................วงเงิน........................................บาท โดยผูกูมีคาหุนเปนหลักประกัน ตอ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังน้ี

         ขอ 2. ในเวลาน้ีขาพเจามีหุนอยูจํานวน.........................บาท และขาพเจาสงเงินคาหุนในอัตราเดือนละ..........…..บาท

         ขอ 3. ขาพเจาขอใชบริการกูเงินผานทางเคร่ืองอิเล็กทรอนิกสของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

         ขอ 4. ขาพเจาประสงคชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนงวด ๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณกําหนด ดังน้ี

                   (    ) เงินตนพรอมดอกเบ้ีย ไมนอยกวารอยละ 4 ของเงินกูท่ีไดรับ แตไมตํ่ากวา 2,000 บาท

                   (    ) ระบุจํานวนเงินตน.............................บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย)

         ขอ 5. ผูกูยนิยอมเสยีดอกเบ้ีย ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใหกูกาํหนด โดยจะจายดอกเบ้ียจากเงนิตนคางชาํระเปนรายวนั

         ขอ 6. ถาผูกูชําระหน้ีไดตามสัญญา และไมทําผิด ระเบียบ/มติของสหกรณ ทุกวันสิ้นเดือน ทางสหกรณจะเตรียม

เงินตนเทากับสวนท่ีผูกูไดชําระคืนไวเพ่ือบริการแกผูกูเต็มตามวงเงินตามขอ 1.

         ขอ 7. ผูกูยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ท่ีไดรับมอบหมายจาก สหกรณ

หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ตามจํานวนชําระหน้ีขอ 4 เพ่ือสงตอสหกรณ

         ขอ 8. หากผูกูไมอาจชาํระเงินงวดตามท่ีกาํหนดได จะตองติดตอกบัสหกรณโดยเร็ว  หรือภายในระยะเวลาท่ีสหกรณ

แจงใหทราบ

วันท่ี...........................................

ผูรับ...........................................

หนังสือกู ฉ.ฉ.....…......./........…….

วันท่ี.............................................



         ขอ 9. ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ และระเบียบวาดวยเงินใหกูแกสมาชิกและดอกเบ้ีย

เงินกู พ.ศ. 2551 ท่ีไดกําหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้งหากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซึ่งสหกรณไมจําเปน

ตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา

         ขอ 10. หากผูกูผดินัดชาํระหน้ีงวดใดงวดหน่ึง ใหถอืวาผดินัดชาํระท้ังหมด สญัญากูเปนอนัถงึกาํหนดชาํระโดยพลนั

ผูกูยนิยอมใหสหกรณฟองรองบังคับคดีไดทันที และผูกูยนิยอมชดใชคาเสยีหายท่ีสหกรณตองจายไปในการดําเนินคดีใหกบั

สหกรณฯโดยครบถวน

                                      (ลงชื่อ).................................................................ผูกู

                                               (..............................…………......................)

                                  (ลงชื่อ).................................................................พยาน

                                               (............................…………........................)

                                  ตําแหนง............................................................

                                (ลงชื่อ)..................................................................พยาน

                                               (.....................…………................................)

                                 ตําแหนง    กรรมการหรือเจาหนาท่ีสหกรณ

บันทึกการพิจารณาของผูบังคับบัญชา

         ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว.................................................................ไดยื่นขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินตอสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด น้ัน ขาพเจาไดพิจารณาตรวจสอบแลวและปรากฏวาผูกูมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ

         (    ) พอหักสงชําระหน้ีกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินใหแกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ได

         (    ) ไมพอหักสงชําระหน้ีกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผานเครื่อง เอทีเอ็มได

                                     (ลงชื่อ)................................................................

                                              (..............................……………...................)

                                    ตําแหนง.............................................................

         เสนอ  ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

                    เพื่อพิจารณาวงเงินกูเงิน.........................................บาท (.....................................................................)

                    (    ) อนุมัติ     (    ) ไมอนุมัติ

                                     (ลงชื่อ)..............................................................ผูจัดการ

         ขอมูลสมาชิก มีเงินไดรายเดือน........................บาท สิทธ์ิท่ีกูได......................บาท หน้ีเกาคงเหลือ..................บาท

จํากัดวงเงินกูคงเหลือ.....................................บาท (เจาหนาท่ีกรอกเอง) .....................................................เจาหนาท่ี



วันท่ี………………….…….………….…………

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

ขาพเจา……………………….…………..……………….เลขประจําตัวประชาชน……………. .………......…………อายุ…….…ป 

สมาชิกเลขท่ี………......….....ตําแหนง…….……………..….……………………….สังกัดหนวย……………………………………….………  

โรงเรียน/สํานักงาน...…………………………..……………....………โทรศัพท……….……………………….อยูบานเลขท่ี………………….

หมูท่ี.……….....ซอย………..…………………..……….…ถนน…………………….………………ตําบล/แขวง…………….……………….…..

อําเภอ/เขต..…………………..จังหวัด…………………….โทรศัพทมือถือ.…..…….…………...มีเงินไดรายเดือน ……..…...………บาท

ขอ 1. มีความประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินผานเคร่ืองเอทีเอ็ม จากสหกรณในวงเงิน จํานวน……..……………บาท 

(…….…………..…………………….……) มีวัตถุประสงคเพ่ือ..........……….............................โดยใชมูลคาหุนท่ีมีเปนหลักประกัน

ขอ 2. ในการรับเงินกู ตามจํานวนเงินในขอ 1 เม่ือสหกรณอนุมัติวงเงินกูแลว ขาพเจาตกลงจะทํารายการดวยบัตร

เอทีเอ็ม ผานระบบเคร่ืองฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร เพ่ือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ ไปเขาบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยของขาพเจา ผาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่…………………………………………………..………..… 

สาขา......................................……………...... โดยมีจํานวนเงินท่ีขอโอนตามความประสงคของขาพเจา แตไมเกินจํานวนเงินกู

ท่ีไดรับอนุมัติตามขอ 1 และ ขาพเจายินยอมใหถือวา การโอนเงินกูเขาบัญชีของขาพเจาในวันใดใหถือเปนหลักฐานวาขาพเจา 

ไดรับเงินกูเรียบรอยแลวในวันน้ัน

ขอ 3. เม่ือสหกรณ ไดอนุมัติวงเงนิกูใหแกขาพเจาแลว หากขาพเจามีหน้ีเงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินประเภทใดประเภทหน่ึง

ตามสญัญาเงินกูเดิม คางชาํระอยูกบัสหกรณเปนจาํนวนเทาใด ใหถอืวาจาํนวนหน้ีคงเหลอืดังกลาวน้ัน เปนสวนหน่ึงของวงเงิน

กูตามหนังสือสัญญากูฉบับใหมน้ี และใหสัญญาเงินกูฉบับเดิมเปนอันระงับไป และขาพเจามีสิทธิทํารายการโอนเงินกูภายใน

วงเงินคงเหลือจากวงเงินกูท่ีไดรับอนุมัติ หลังจากหักชําระหน้ีตามสัญญาเงินกูฉบับเดิมออกแลว

ขอ 4. ขาพเจา ตกลงวาจะชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย เปนรายเดือน ไมนอยกวารอยละ 4 ของเงินกูท่ีไดรับแต

ไมตํ่ากวา 2,000 บาท หรือ ขอสงจํานวน…………………….…………บาท (ไมรวมดอกเบ้ีย) นับจากวันท่ีสหกรณ โอนเงนิกูคร้ัง

สดุทายจากบัญชเีงนิฝากของสหกรณ เขาบัญชเีงนิฝากออมทรัพยของขาพเจา และขาพเจายนิยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูในอัตรา

ท่ีสหกรณกําหนด

ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินเดือนของขาพเจา หัก ณ ท่ีจายเงินไดรายเดือนของ

ขาพเจา และนําสงตอสหกรณ ตามจํานวนเงินงวดชําระหน้ี ท่ีระบุไวในหนังสือสัญญากูฉบับน้ี

ขอ 6. ขาพเจาไดรับทราบ  ขอบังคับ ระเบียบ  หลักเกณฑ  ประกาศ  และเงื่อนไขการใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินผาน

เคร่ืองเอทีเอ็ม ตลอดจนขอตกลงการใชบริการทางการเงิน ท่ีระบุไวดานหลังหนังสือสัญญากูฉบับน้ีแลว ขาพเจายินยอมรับ

และปฏิบัติตาม และใหถือเปนสวนหน่ึงของหนังสือสัญญากูฉบับน้ี  มีผลผูกพันขาพเจาโดยสมบูรณทุกประการ

ขอ 7. เม่ือหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ี ครบกําหนด หากสหกรณหรือขาพเจา มิไดบอกเลิกสัญญา ใหถือวาหนังสือ

สญัญากูฉบับน้ี มีผลบังคับใชคราวละ 1 ปตลอด โดยมีเงือ่นไขคงเดิมทุกประการจนกวาจะครบกําหนด หรือมีการเปล่ียนแปลง

หนังสือสัญญากูฉบับใหม

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

หนังสือสัญญากูเงนิเพ่ือเหตฉุุกเฉิน ผานเครือ่งเอทีเอ็ม

เลขที่รับ…………….วันที่................
คําขอเลขที่....……………………..……

สัญญาเงินกูเลขที่..........................



ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญากูฉบับน้ีแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

ลงชื่อ…………………..…………………..…………….ผูกู

                                         (……………………………………..………………)

บันทึกขอตกลงการใชบริการเงินกูผานเครื่องเอทีเอ็ม

         1. ผูใชบริการตกลงวา ในกรณีท่ีสหกรณอนุมัติวงเงินกูแลว จะดําเนินการถอนเงินสูงสุดไมเกินจํานวนท่ีธนาคารกําหนดใหถอนไดใน

แตละวัน และจะคงเหลือเงินไวในบัญชีไมนอยกวา 100 บาท

         2. ในการทํารายการผานระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมัติธนาคาร ผานบัตรเอทีเอม็ ผูใชบรกิารตกลงจะทํารายการดวยรหัสลับประจาํตัว

ของตนเอง หากยอมใหบุคคลอืน่นําบัตรไปทํารายการแทน ยินยอมรบัผิดชอบแทนในการทํารายการทางการเงินท่ีเกิดข้ึน ไมวากรณใีดๆ ท้ังส้ิน

         3. ในกรณีท่ีบัตรเอทีเอ็ม เกิดการสูญหาย หรือถูกบุคคลอ่ืน นําไปใชโดยมิไดรับคํายินยอมจากผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงจะรีบ

ดําเนินการ แจงอายัดบัตรดังกลาวตอธนาคารกรุงไทยฯ ภายใน 24 ช่ัวโมง นับต้ังแตทราบเหตุ และแจงตอสหกรณ นับต้ังแตเวลาเริ่มทําการ

ของสหกรณทันที มิฉะน้ัน ตกลงยินยอมใหถือวา บรรดารายการท่ีเกิดข้ึน ในขณะเวลาดังกลาว เปนการกระทําโดยตัวผูใชบริการเองท้ังส้ิน

         4. เม่ือไดรับเงินกู หรือเงินอื่นใด จากสหกรณ ผูใชบริการตกลงใหสหกรณ โอนเงินดังกลาวเขาบัญชีธนาคารในนามของผูใชบริการ 

ตามเลขบัญชีท่ีระบุไวในหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ี

         5. บรรดาเอกสาร ใชบริการทํารายการเงินกูฉุกเฉินผานระบบเครื่อง เอทีเอ็มท่ีใชบริการหรือบุคคลอื่นใด ทํารายการผานเครื่องบริการ

ฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติโดยใชบัตรเอทีเอ็ม ยินยอมใหถือวาเปนหลักฐาน การใชบริการทางการเงิน  ระหวางผูใชบริการ  และสหกรณได

         6. ในกรณีท่ีเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผูใชบริการไดเปล่ียนแปลงไปไมวาดวยเหตุใดก็ตามหรือมีจํานวนเงินไมเพียงพอกับจํานวน

เงินท่ีมีการทํารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ ผูใชบริการทําผิดเง่ือนไขการใหบริการตามขอตกลงฯและหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ี  

ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารระงับและ/หรือยกเลิกการใหบริการตามรายการนั้น ๆ ทันที โดยไมถือเปนความบกพรองหรือการปฏิบัติ

ผิดสัญญาของสหกรณแตอยางใด

         7. ผูใชบริการตกลงยินยอมใหธนาคารปรับเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร โดยถือวาผูใชบริการได

รับทราบการเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวแลว นับจากวันท่ีสหกรณไดรับหนังสือแจงจากธนาคาร หรือนับแตไดมีการปดประกาศ

ของสหกรณเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว

         8. ผูใชบริการ ตกลงยินยอมใหธนาคารหักเงินคาธรรมเนียมการใชบริการ และ/หรือคาใชจาย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ท่ีผูใชบริการ

ตองรับผิดชอบชดใชใหแกธนาคารตามบันทึกขอตกลงการใชบริการ จากบัญชีเงินฝากสมาชิกท่ีมีอยูกับธนาคาร เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวไดทันที  

ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร

         9. บันทึกขอตกลงการใชบริการเงินกูผานเครื่อง เอทีเอ็ม ฉบับน้ีใหถือเปนสวนหน่ึง ของขอตกลงฯและหนังสือสัญญากูเงิน หากมีขอ

ความใดในบันทึกฉบับน้ี ขัดแยงกับขอความตามหนังสือสัญญากูเงิน  ใหตีความตามขอตกลงและหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ี

         ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญากูน้ีแลว  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน

  ลงช่ือ................................................................ ผูใชบริการ

                        (.............................................................)



หนังสือแสดงความประสงคของสมาชิกสหกรณ

 ตามบันทึกขอตกลงการใหบริการระหวาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 กับ สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

 ฉบับลงวันท่ี......................................

วันท่ี..........เดือน.................................. พ.ศ. ....................

         ดวยขาพเจา.....................................................................อยูบานเลขท่ี...................หมูท่ี..................

ถนน...…………...........................ตําบล/แขวง..........................………...........อําเภอ/เขต.................................

จังหวัด.…………………............... ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “ผูใหความตกลง”

         โดยท่ี (ก) บมจ.ธนาคารกรงุไทย ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “ธนาคาร” และ สหกรณออมทรพัยครสูตูล จํากดั

ซ่ึงตอไปน้ีจะเรยีกวา “สหกรณ” ไดรวมกนัจัดทําบันทึกขอตกลงการใหบรกิารทางการเงนิแกสมาชกิของสหกรณท่ี

ไดรบัอนุมัติวงเงนิกูจากสหกรณ โดยผานชองทางอเิลก็ทรอนิกสของธนาคาร ฉบับลงวนัท่ี..........................................

ซ่ึงตอไปน้ีจะเรียกวา “บันทึกขอตกลงฯ”

                (ข) ผูใหความตกลงเปนสมาชกิของสหกรณท่ีมีบัญชเีงนิฝากท่ีเปดไวกบัสหกรณ และ/หรอืไดรบั

อนุมัติวงเงนิกูจากสหกรณและมีความประสงคเขารวมใชบรกิารทางการเงนิกบัธนาคาร ตามบันทึกขอตกลงฯ ดังกลาว

         โดยหนังสือฉบับน้ี ผูใหความตกลงขอแสดงความประสงคในการเขารวมใชบริการทางการเงินกับ

ธนาคารดังกลาว และไดจัดทําหนังสือฉบับน้ีใหไวแกธนาคาร โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

         1. ผูใหความตกลงขอใหคํารบัรองและยนืยนัวา  ผูใหความตกลงมีฐานะเปนสมาชกิของสหกรณท่ีมีบัญชี

เงนิฝากกบัสหกรณ และ/หรอืไดรบัอนุมัติวงเงนิกูจากสหกรณและมีความประสงคเขารวมใชบรกิารทางการเงนิกบั

ธนาคาร ตาม (ข) ขางตน และผูใหความตกลงยนิยอมผกูพันตนตอธนาคารในการท่ีจะปฏิบัติตามเงือ่นไขและขอ

ตกลงในบันทึกขอตกลงฯดังกลาวทุกประการโดยไดเปดบัญชเีงนิฝากออมทรพัย บัญชเีลขท่ี...............……………… 

ชือ่บัญช.ี.....................................................................บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขา...........................................…. 

ซ่ึงตอไปน้ีจะเรยีกวา “บัญชเีงนิฝาก” และจะรักษาสภาพบัญชเีงนิฝากไวตลอดเวลาท่ีผูใหความตกลงยงัคงมีภาระ

หน้ีคางชาํระอยูกบัสหกรณ

         2. ผูใหความตกลงขอใหความยนิยอมแกธนาคารในการหักเงนิจากบัญชเีงนิฝากของผูใหความตกลง เพ่ือ

ชาํระคาธรรมเนียม คาใชจายและ/หรอืคาบรกิารใดๆอนัเน่ืองจากการใหบรกิารตามบนัทึกขอตกลงฯใหแกธนาคาร  

รวมทั้งตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆท่ีระบุไวในบันทึกขอตกลงฯทุกประการ



         3. คูสัญญาทุกฝายตกลงใหถือหนังสือฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของบันทึกขอตกลงฯ หากมีขอความใดใน

หนังสือฉบับน้ีขัดหรือแยงกับขอความในบันทึกขอตกลงฯ คูสัญญาทุกฝายตกลงใหบังคับและตีความตามที่

ระบุในบันทึกขอตกลงฯ เปนสําคัญ

         หนังสอืฉบับน้ีไดจัดทําขึน้เปนสามฉบบัมีขอความถกูตองตรงกนั คูสญัญาตางฝายตางถือไวฝายละหนึง่ฉบับ

โดยคูสัญญาทุกฝายไดอานขอความในหนังสอืฉบับน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถกูตองตรงตามประสงคของตน จึงได

ลงลายมือชือ่ไวเปนสาํคัญตอหนาพยาน                 

ลงชื่อ............................................ผูใหความตกลง    ลงชื่อ......................................ผูมีอาํนาจกระทําการแทน

     (............................................)           (......……….......................)

                                           บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ลงชื่อ........................................................ผูรับมอบอํานาจ

                                 (......................................................)

ลงชื่อ...........................................พยาน               ลงชื่อ....…....................................พยาน

      (...........................................)                         (.….......................................)


