
 
 
 
 

อนุญาตให้กู้ได้ ………………………… บาท 
ลงช่ือ………………………… ผู้บังคับบัญชา 
ค ำ เตือน  ผู ้ขอกู ้ต ้องกรอกข ้อความ  ตามรายการที ่  
ก ำหนดไวใ้นแบบค ำขอน้ี ด้วยลายมือตนเอง หากกรอก 
ขอ้ความผิด ให้ขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก ำกบั 

หนังสือกู้ที่ ฉ ATM………………… 
วันที ่………………………………… 

 

ค ำขอและหนงัสือกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 

 

เขียนท่ี………………………………………………………. 
วนัท่ี ………..….. เดือน …………………….…..…. พ.ศ……………… 

 
เรียน คณะกรรมการด ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุโขทยั จ ำกดั 

ขา้พเจา้ …………………………………………………………..……… สมาชิกเลขทะเบียนที่ …………………....…… 

ต ำแหน่ง …………………………………… สังกดั ………………………………………… ท่ีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี ……………………… 
หมู่ท่ี ……… ถนน …………………………… ต ำบล/แขวง …………………………………… อ ำเภอ/เขต ……………………………… 
จงัหวดั………………………… ไปรษณีย ์………………โทรศพัท ์………………………………… 

ขอท ำหนังสือกู้เงินให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุโขทยั จ ำกดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใช้ค ำว่า  “สหกรณ์”  เพื่อเป็น 

หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจ ำนวน …………………………… บาท ( ……………………………………………… ) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ……………………………………………………………………………………………… 

ขอ้ 2 ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัรารอ้ยละ .................................. ตอ่ปี 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย 

ไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
ขอ้ 3 ขา้พเจา้ขอช ำระคืนหน้ีเงินกู้เป็นรายเดือน โดยส่งตน้เงินเท่ากนั งวดละไม่ต่ากว่าร้อยละส่ี ของจ ำนวนเงินกู ้พร้อมดอกเบ้ีย 

ไม่เกินสิบสองงวด ตั้งแต่วนัส้ินเดือน…………………………… เป็นตน้ไป 

หากขา้พเจา้ใชเ้งินกูไ้ม่เต็มจ ำนวนท่ีขออนุมตัิไวห้รือเม่ือขา้พเจา้ช ำระงวดรายเดือน หากขา้พเจา้ตอ้งการใชเ้งิน ซ่ึงไม่เกินวงเงิน 

ตามขอ้  ๑  ขา้พเจา้ขอใชสิ้ทธิรับเงิน  โดยท ำรายการจากตู ้ ATM  ในวนัใดย่อมเป็นหลกัฐานว่าขา้พเจ้าไดร้ับเงินกู ้ในวนันั้นมีหน้ีสินอยู่ต่อ 

สหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้เม่ือขา้พเจา้ตอ้งการใชเ้งินซ่ึงไม่เกินวงเงินดงักล่าว ขา้พเจา้ขอใชสิ้ทธิรับเงิน โดยท ำรายการจากตู ้ATM 

 ธนาคารกรุงไทย  จ ำกดั (มหำชน) หรือ 

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ำกดั (มหาชน) เพ่ือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากเลขท่ี  

ขอ้ 4 ในการส่งคืนตน้เงินกู้พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 3 ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนและ 
เงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้ หักจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อ 
สหกรณ์ดว้ย ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยท ำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว้ ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ ำระหน้ี 
ตามหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูฉุ้กเฉินน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 5 ขา้พเจา้ยินยอมถือว่า ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้ ใหถ้ือว่าเงินกูท่ี้ไดร้ับ 

ไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลาท่ีให้ไว ้

ขอ้ 6 ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ขาดสมาชิกภาพตามขอ้บงัคบัหรือออกหรือยา้ยจากราชการหรือ 
งานประจ ำหรือถูกเรียกคืนเงินกู ้ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ ขา้พเจา้ยินยอมให้ถือว่าเงินกูท่ี้ไดร้ับไปจากสหกรณ์น้ีเป็น 
อนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง และจดัการช ำระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินทนัที โดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงเวลาท่ีก ำหนดตาม 
ขอ้ 3 

ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินสะสมส ำหรับขา้ราชการ 
บ ำเหน็จ บ ำนาญ เงินกองทุนบ ำเหน็จ บ ำนาญขา้ราชการ (กบข.) เงินส ำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดท่ีท ำงราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือ 
นายจา้งจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หักเงินดงักล่าวเพ่ือช ำระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียกอ่นได ้



 
 
 
 

ขอ้ 7 เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูด้งักล่าว ขา้พเจา้ยินยอมใช้มูลค่าหุ้นของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ขณะน้ีและมูลค่าหุ้นท่ีเกิดขึ้นใน 

อนาคตนั้น ให้สหกรณ์ใชว้ิธีการหกักลบลบหน้ีเต็มจ ำนวนกบัมูลค่าหุ้นท่ีตอ้งจ่ายให้ขา้พเจา้ไดก้่อนทนัที 

ขอ้ 8 หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีได้แจง้ไวใ้นหนังสือน้ี ขา้พเจ้าจะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที หากมิไดแ้จง้ให้ 
สหกรณ์ทราบ เม่ือสหกรณ์มีหนงัสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตามที่แจง้ไวแ้ก่สหกรณ์ ขา้พเจา้มิอาจปฏเิสธหรือโตแ้ยง้ใดๆ ว่าหนงัสือ 
บอกกล่าวยงัไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยงัไม่มีหนงัสือบอกกล่าว 

ขอ้ 9 ตราบใดที่ขา้พเจ้ามีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ ขา้พเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น ำเงินค่าหุ ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่ 
ขา้พเจา้ไดร้ับไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกู้ท่ีขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดร้ับเงินดงักล่าวและให้ถือเอาขอ้ สัญญาน้ีเป็น 
เจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะให้หักกลบลบหน้ี โดยให้สหกรณ์มีอ ำนาจท่ีจะด ำเนินการหักกลบลบหน้ีได ้

ขอ้   10  ขา้พเจ้าได้ท ำหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น  จ ำนวน 3 ฉบบั  มอบไวใ้ห้สหกรณ์ 
หน่วยงานตน้สังกดั และส ำหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูฉุ้กเฉินน้ีโดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนา้ 
พยาน 

 
 
 
 

 

……………………………………………………… ผู้ขอกู้ 
 

……………………………………………………… พยาน 
 

……………………………………………………… พยาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการต่อไปน้ี เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอกเอง 

 
 
 

……………………………………………… เจา้หนา้ท่ีเงินกู ้
……… / ……… / ……… 

เห็นควร  อนุญาต / ไม่อนุญาต 

 

……………………………………………… ผูจ้ดัการ/รองผูจ้ดัการ 
……… / ……… / ……… 

เห็นควร  อนุญาต / ไม่อนุญาต 

 

……………………………………………… ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 

 

……… / ……… / ……… 

เห็นควร  อนุญาต / ไม่อนุญาต 



 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือค ้ำประกนัส ำหรับเงินฉุกเฉิน ATM 

เขียนท่ี …………………………………………… 
 

วนัท่ี …………… เดือน …………………………………… พ.ศ. ………… 
 

ขา้พเจา้  ………………………………………………………  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี …………………… อายุ ……………… ปี 
เลขประจ ำตวัประชาชน ………………………………… ต ำแหน่ง …………………………… สังกดั …………………………………… 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี ………… หมู่ท่ี ……… ถนน ……………………………… ต ำบล/แขวง ………………………………………… 
อ ำเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ……………… รหัสไปรษณีย ์……………… โทรศพัท ์……………………………… ไดท้  ำ
หนังสือค ้ำประกนัให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุโขทยั จ ำ กั ด  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนังสือค ้ำประกนัน้ีจะใช้ค ำว่า  “สหกรณ์” เพื่อเป็น 

หลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ตามท่ีสหกรณ์ได้ให้………………………………………………กูเ้งิน จ ำนวนเงินกู…้……………………………… บาท 
( .………………………………………………… ) ตามหนงัสือเงินกูฉุ้กเฉินท่ี …………… / …… ลงวนัท่ี ………………………และผูกู้ ้
ไดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติด 
พนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

ขอ้ 2 ขา้พเจา้ไดย้ินยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่าวตามขอ้ 1  และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช ำระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย 
และการเรียกคืนเงินกูก้่อนถึงก ำหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูฉุ้กเฉินนั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบตัิตามขอ้ผูกพนั 
นั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ ำระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3 ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จาก 

การค ้ำประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้ำประกนัไวน้ี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด ำเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้ำ 
ประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 4 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช ำระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้้ หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน 

หกสิบวนันับแต่วนัที่ลูกหน้ีผิดนัด  ขา้พเจ้ายินยอมช ำระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของ 
ขา้พเจา้ หักจ ำนวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช ำระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช ำระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ด้วย  
โดยขา้พเจา้ไดท้  ำหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่า 
จะไดช้ ำระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินฉุกเฉินท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้ำประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 5 ขา้พเจา้ได้ท ำหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อ  

หน่วย งานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ใหห้ักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดร้ับช ำระหน้ีจนส้ินเชิง 
ขอ้ 6 หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  หากการเปลี่ยนท่ีอยู่ 

ดงักล่าวมิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทราบ เม่ือสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าว ณ  สถานท่ีตามท่ีแจง้ไวแ้ก่สหกรณ์ ขา้พเจา้มิอาจปฏิเสธหรือโตแ้ยง้ใดๆ 
ว่าหนงัสือบอกกล่าวยงัไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยงัไม่มีหนงัสือบอกกล่าว ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือค ้ำประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่า 
ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 

ลงช่ือ ………………………………………… ผูค้  ้ำประกนั 

(………………………………………) 
ลงช่ือ ………………………………………… 

 

พยาน 

(………………………………………) 
ลงช่ือ ………………………………………… 

 

พยาน 

(………………………………………) 


