
ฉุกเฉิน  ATM 

สัญญาเลขที่ ........................................ 

วันที่ .................................................... 

โปรดใชปากกาสีน้ําเงินในการกรอกและเซ็นชื่อ 

 

 

 

 

คําขอกูและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จาํกัด      

เขยีนที ่................................................ 

วันที.่................................................... 

ขาพเจา ............................................................................................................ เลขทีส่มาชิก .................................. ประเภทสมาชกิ  สามัญซึ่งเปน ขาราชการ 

ลูกจางประจํา บํานาญ เจาหนาทีส่หกรณ พนักงานราชการ    สมทบซึ่งเปน ลูกจางชั่วคราว อื่นๆ....................    ตําแหนง ................................................................ 

สังกัด(ทีร่ับเงินเดือน) ........................................ ชวยราชการที ่.................................................. ไดรับเงินไดรายเดอืน ........................ บาท โทรศัพทติดตอที่ทํางาน ......................................... 

มือถอื ....................................... ที่อยูปจจุบันเลขที่ ................ หมู ........... ซอย .................... ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ....................................... 

จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย .................. โทรศัพทบาน ........................................ ขอเสนอคําขอและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉกุเฉิน ดังตอไปนี ้

มีความประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตฉุุกเฉนิ เอทเีอ็ม จากสหกรณ วงเงิน ................................................บาท (...................................................................................................................) 

 สามเทาของเงินไดแตไมเกิน100,000 บาท (เฉพาะสมาชกิสามญั)                

 90% ของทุนเรอืนหุนสะสมของขาพเจา (เฉพาะสมาชกิสมทบ)     

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ .............................................................................................................................................................................................................. 

1. ในการรับเงินกู ตามจํานวนไมเกนิวงเงินกูในขอ 2 เมื่อสหกรณอนุมัตวิงเงินกูแลว  ขาพเจาตกลงจะทาํรายการดวยบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ผานระบบเครื่องฝาก - ถอนอัตโนมัติของธนาคาร 

เพ่ือขอรับเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณไปเขาบัญชีออมทรัพยของขาพเจา ผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ..............................................................................................  

เลขที่บัญชี .................................................... โดยมีจํานวนเงินที่ขอโอนตามความประสงคของขาพเจา แตไมเกินจํานวนเงินกูที่ไดรับอนุมัติตามขอ 2  และยินยอมใหถือวาการโอนเงินกู

เขาบัญชีของขาพเจาในวันใด ใหถือเปนหลักฐานวาขาพเจาไดรับเงินกูไปเรียบรอยแลวในวันนั้น 

2. เมื่อสหกรณไดอนุมัติวงเงินกูใหแกขาพเจาแลว หากขาพเจามีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตามสัญญาเดิมคางชําระอยูกับสหกรณเปนจํานวนเทาใด ขาพเจายินยอมใหถือวาจํานวนหนี้

คงเหลือดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของวงเงินกูตามหนังสือกูฉบับใหมนี้ และใหสัญญากูฉบับเดิมเปนอันระงับไปโดยถือเปนการแปลงหนี้ใหมเปนหนังสือกูฉบับนี้ และขาพเจามีสิทธิทํา

รายการโอนเงินภายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินที่ไดรับอนุมัติหลังจากหักชําระหนี้ตามสัญญาเดิมออกแลว 

3. ขาพเจาตกลงจะผอนชําระคืนเงินตนเงินกูเปนงวดรายเดือนในอัตราเฉล่ียภายใน 12 งวด ของวงเงินอนุมัติ หรือยอดหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันส้ินเดือนของเดือนที่มีการทํารายการกูเงิน

เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งสุดทาย โดยยินยอมใหสหกรณหักชําระหนี้ตนเงินและดอกเบ้ียในอัตราตามที่สหกรณกําหนด (ในขณะทําหนังสือกูอัตราดอกเบ้ียรอยละ........... ตอป) เปนงวดราย

เดือน ทั้งนี้ ใหชําระหนี้ใหคงเหลือไมเกินรอยละ 90 ของสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนของขาพเจาในวันเกษียณ หรือออกจากราชการหรืองานประจํา  

ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมขึ้น ขาพเจายินยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูตามที่สหกรณเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นโดยสหกรณมิจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีที่มีการแจงใหทราบเปนหนังสือ ขาพเจายินยอมใหถือเอาการแจงโดยการพิมพขอความเรียกเกบ็ดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมขึ้นไวในใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณสงใหสมาชิก 

      ทราบเปนประจําเปนการแจงใหขาพเจาทราบแลว 

4. ขาพเจาตกลงใหสหกรณสงรายงานหนี้คางชําระตามแบบคําขอและหนังสือกูนี้ไปเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลางหรือหนวยงานของขาพเจา โดยขาพเจายินยอมใหกรมบัญชีกลาง 

ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ณ ที่จาย และนําสงตอสหกรณตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ที่ระบุไวในแบบคําขอ

และหนังสือกูนี้ และเมื่อสหกรณไดรับชําระหนี้แลวเปนจํานวนเงินตนเทาใด สหกรณตกลงใหวงเงินที่จะขอโอนเขาบัญชีของขาพเจาเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเทานั้นแตจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น 

เมื่อรวมกันแลวไมเกินวงเงินกูที่สหกรณอนุมัติ 

5. ถาขาพเจาประสงคจะโอนยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ พรอมทั้งจัดการชําระหนี้ใหสหกรณเสร็จส้ินเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการ

ชําระหนี้ใหเสร็จส้ินตามทีก่ลาวขางตน เมื่อขาพเจาไดลงชื่อรบัเงินเดือน คาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ หรือสหกรณ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะจายเงิน

ใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่จายเงินดังกลาว หักเงินเพ่ือชําระหนี้พรอมใดอกเบ้ียใหสหกรณเสร็จส้ินเสียกอน โดยขาพเจาจะไมยกเลิกคํายินยอมจนกวาจะชําระหนี้ให

สหกรณครบถวนแลว 

6. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ และประกาศเง่ือนไขวาดวยการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ตลอดจนขอตกลงการใชบริการทํารายการผานเครื่องฝาก-ถอน อัตโนมัติ 

(ATM) ที่ระบุไวดานหลังแบบคําขอและหนังสือกูหรือที่เกี่ยวของกับแบบคําขอและหนังสือกูนี้แลว รวมทั้งรายการอนุมัติเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินสําหรับคําขอ และหนังสือกูฉบับนี้ ขาพเจา

ยอมรับและปฏิบัติตามและใหถือเปนสวนหนึ่งของแบบคําขอ และหนังสือกูเงินฉบับนี้มีผลผูกพันขาพเจาโดยสมบูรณทุกประการ 

7. คําขอและหนังสือกูเงินนี้ ใหมีผลใชบังคับไปตลอดไปจนกวาสหกรณหรือผูกูจะไดบอกเลิกสัญญาหรือเปล่ียนแปลงฉบับใหม 

8. ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสหกรณและ/หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายจากสหกรณดําเนินการตรวจสอบ และใชขอมูลสลิปเงินเดือน และใชขอมูลเครดิตของขาพเจาจาก

บริษัทขอมูลเครดิต และหรือหนวยงานอื่น เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหการใหบริการเงินกูแกขาพเจา 

ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในหนังสือนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

                             ลงชือ่ ....................................................................... ผูขอกู  

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

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

 
 
 
 
 

โปรดพลิก >>> 

วันที่รับคําขอกู ................................... 

คําขอเลขที่ ......................................... 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา  
ขอรับรองวาผูขอกูไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง หรือมพีฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากราชการ

หรืองานประจํา 

 

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

                      ตําแหนง .............................................................................. 
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หัวหนาสวนราชการหรอืเทียบเทาขึน้ไปแลวแตกรณ ี

เซ็นช่ือ-นามสกุลและใช
ตราประทับ 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงเทานั้น 



ฉุกเฉิน  ATM - 2 - 
 

บันทึกขอตกลงใชบริการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินผานระบบเอทีเอ็ม 
 

1. ผูใชบริการตกลงวา ในกรณีที่สหกรณอนุมัติวงเงินกูแลว จะดําเนินการถอนเงินสูงสุดไดไมเกินจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนดใหถอนไดในแตละวัน และจะคงเหลือเงินไวในบัญช ี

ไมนอยกวา 100 บาท  

2. หากเคยใชบริการเงินกูประเภทนี้แลว จะมาใชบริการอีกหรือขอเพ่ิมวงเงินกู จะตองชําระหนี้ตามสัญญาเดิมใหครบกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินท่ีกดใชไปแลว หรือปดหนี้ท้ังหมดกอน  

จึงจะใชบริการเงินกูประเภทนี้ได 

3. ในการทํารายการผานระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติธนาคารผานบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ผูใชบริการตกลงจะทํารายการดวยรหัสลับประจําตัวของตนเอง  

4. ในกรณีที่บัตรเอทีเอ็มสูญหาย หรือถูกบุคคลอื่นนําไปใชโดยมิไดรับคํายินยอมจากผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงจะรีบดําเนินการแจงอายัดบัตรดังกลาวตอ ธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตทราบเหตุ และแจงตอสหกรณนับแตเวลาเริ่มทําการของสหกรณโดยทันที มิฉะนั้น ตกลงยินยอมใหถือวาบรรดารายการที่เกิดขึ้นในขณะเวลาเกิด

เหตุดังกลาวเปนการกระทําโดยตัวของผูใชบริการเองทั้งส้ิน  

5. เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ ผูใชบริการตกลงใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีธนาคาร ในนามของผูใชบริการ ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคําขอฉบับนี้  

6. บรรดาเอกสารที่ใชทํารายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินผานระบบเอทีเอ็มที่ผูใชบริการหรือบุคคลอื่นใดทํารายการผานเครื่องบริการ ฝาก-ถอนเงิน อัตโนมัติ โดยใชบัตรเอทีเอ็ม  ยินยอมให

ถือเปนหลักฐานการใชบริการทางการเงินระหวางผูใชบริการและสหกรณได  

7. ผูใชบริการและสหกรณตกลงกันวา หนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย คําขอใชบริการทํารายการ เอกสารการฝาก-ถอนเงิน ผานระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร 

ตลอดจนเอกสารใดๆ อันเกี่ยวของกับการทํารายการผานเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้ และยอมรับวาการใชบริการทํารายการผานบัตรประจําตัวเอทีเอ็ม 

ประกอบกับวิธีการหรือเง่ือนไขการใชบริการตามที่สหกรณกําหนดไวถูกตองสมบูรณแลว ยินยอมใหถือวาเปนหลักฐานที่มีความถูกตองทุกประการ ไมตองทําหรือลงลายมือชื่อใน

เอกสารใดๆ เพ่ือเปนหลักฐานในการนัน้อกี และยินยอมรับผิดชอบในการกระทาํดังกลาวเสมือนหนึ่งไดกระทําดวยตนเอง ทั้งนี้ ไมวาจะเกิดดวยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไมก็

ตาม ผูใชบริการไดทราบขอกําหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชบริการสหกรณผานระบบเครื่องบริการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติตามที่ระบุไวนี้แลวทุกประการ และรับจะปฏิบัติใหเปนไป

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขเหลานั้น หากไมปฏิบัติตามจนเปนตุใหเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ขาพเจายินยอมรับผิดทุกประการ 

ความเห็นเจาหนาท่ี 
 

เห็นควรอนุมัต ิ  วงเงิน .................................................. บาท 

 สามเทาของเงินไดแตไมเกิน100,000 บาท 

 90% ของทุนเรอืนหุนสะสมของสมาชิก 

กําหนดผอนชําระในอัตราเฉล่ียภายใน 12 งวด ของวงเงินอนุมัต ิหรือยอดหนี้เงินกู

คงเหลือ ณ วันส้ินเดอืนของเดือนทีม่ีการทํารายการกูเงินเพ่ือเหตฉุุกเฉนิครั้งสุดทาย 

ทั้งนี้ ตองชําระใหเสร็จส้ินหรือชําระใหคงเหลือไมเกินรอยละ 90 ของสิทธิเรียกรองใน

เงินคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณในวันเกษียณอายุหรือออกจากราชการหรืองานประจํา 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 

 

ลงชื่อ .......................................................... เจาหนาที ่

(.......................................................................) 
วันที ่............................................................ 

 

 

 

** คําวา “สหกรณ” ในหนังสือนี้หมายถึง : สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ** 

บันทึกการอนุมัติ 
 

อนุมตั ิ  วงเงิน ............................................. บาท 

 สามเทาของเงินไดแตไมเกิน100,000 บาท 

 90% ของทุนเรอืนหุนสะสมของสมาชิก 

 

 

ลงชื่อ .......................................................... ผูอนมุัต ิ

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

ประธานกรรมการ/ผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจ 
วันที ่............................................ 

บันทึกรายการเขาระบบเคร่ืองเอทีเอ็ม 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สาขา .................................................................... 

ชื่อบัญชี ................................................................................................................. 

เลขที่บัญชี ............................................................................................................. 

 

 ลงชื่อ ................................................... ผูรับเงิน/ผูขอกู 

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

 ลงชื่อ .................................................... เจาหนาที่ผูบันทึก 

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

                                 วันที่ ........................................ 

เอกสารประกอบการกูเงิน – เพ่ือเหตุฉุกเฉิน *** โปรดใชปากกาสีน้ําเงินในการกรอกและเซ็นช่ือ *** 
1) คําขอกูและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 2) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนผูกู 1 ฉบับ (เซน็รับรองสําเนา) 

3) ใบรับรองการจายเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองเซน็รับรองจริงโดยฝายการเงิน 

หรือหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถามี) 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสําเนา) 

5) สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีผูกู  1 ฉบับ  (เซน็รับรองสําเนา)  หมายเหตุ หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเด็ดขาด 
 

สําคญั ต้องกรอกและเซ็น 



ฉุกเฉิน  ATM 

สัญญาเลขที่ ........................................ 

วันที่ .................................................... 

โปรดใชปากกาสีน้ําเงินในการกรอกและเซ็นชื่อ

 

คําขอกูและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จาํกัด    

เขยีนที ่................................................ 

วันที.่................................................... 

ขาพเจา ............................................................................................................ เลขทีส่มาชิก .................................. ประเภทสมาชกิ  สามัญซึ่งเปน ขาราชการ 

ลูกจางประจํา บํานาญ เจาหนาทีส่หกรณ พนักงานราชการ    สมทบซึ่งเปน ลูกจางชั่วคราว อื่นๆ....................    ตําแหนง ................................................................ 

สังกัด(ทีร่ับเงินเดือน) ........................................ ชวยราชการที ่.................................................. ไดรับเงินไดรายเดอืน ........................ บาท โทรศัพทติดตอที่ทํางาน ......................................... 

มือถอื ....................................... ที่อยูปจจุบันเลขที่ ................ หมู ........... ซอย .................... ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ....................................... 

จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย .................. โทรศัพทบาน ........................................ ขอเสนอคําขอและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉกุเฉิน ดังตอไปนี ้

มีความประสงคขอกูเงินเพ่ือเหตฉุุกเฉนิ เอทเีอ็ม จากสหกรณ วงเงิน ................................................บาท (...................................................................................................................) 

 สามเทาของเงินไดแตไมเกิน100,000 บาท (เฉพาะสมาชกิสามญั)     

 90% ของทุนเรอืนหุนสะสมของขาพเจา (เฉพาะสมาชกิสมทบ)    

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ .............................................................................................................................................................................................................. 

1. ในการรับเงินกู ตามจํานวนไมเกนิวงเงินกูในขอ 2 เมื่อสหกรณอนุมัตวิงเงินกูแลว  ขาพเจาตกลงจะทาํรายการดวยบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ผานระบบเครื่องฝาก - ถอนอัตโนมัติของธนาคาร

เพ่ือขอรับเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณไปเขาบัญชีออมทรัพยของขาพเจา ผานธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา .............................................................................................. 

เลขที่บัญช ี.................................................... โดยมีจํานวนเงินที่ขอโอนตามความประสงคของขาพเจา แตไมเกินจํานวนเงินกูที่ไดรับอนุมัติตามขอ 2  และยินยอมใหถือวาการโอนเงินกู

เขาบัญชีของขาพเจาในวันใด ใหถือเปนหลักฐานวาขาพเจาไดรับเงินกูไปเรียบรอยแลวในวันนั้น 

2. เมื่อสหกรณไดอนุมัติวงเงินกูใหแกขาพเจาแลว หากขาพเจามีหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินตามสัญญาเดิมคางชําระอยูกับสหกรณเปนจํานวนเทาใด ขาพเจายินยอมใหถือวาจํานวนหนี้

คงเหลือดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของวงเงินกูตามหนังสือกูฉบับใหมนี้ และใหสัญญากูฉบับเดิมเปนอันระงับไปโดยถือเปนการแปลงหนี้ใหมเปนหนังสือกูฉบับนี้ และขาพเจามีสิทธิทํา

รายการโอนเงินภายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินที่ไดรับอนุมัติหลังจากหักชําระหนี้ตามสัญญาเดิมออกแลว

3. ขาพเจาตกลงจะผอนชําระคืนเงินตนเงินกูเปนงวดรายเดือนในอัตราเฉล่ียภายใน 12 งวด ของวงเงินอนุมัติ หรือยอดหนี้เงินกูคงเหลือ ณ วันส้ินเดือนของเดือนที่มีการทํารายการกูเงิน

เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้งสุดทาย โดยยินยอมใหสหกรณหักชําระหนี้ตนเงินและดอกเบ้ียในอัตราตามที่สหกรณกําหนด (ในขณะทําหนังสือกูอัตราดอกเบ้ียรอยละ........... ตอป) เปนงวดราย

เดือน ทั้งนี้ ใหชําระหนี้ใหคงเหลือไมเกินรอยละ 90 ของสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนของขาพเจาในวันเกษียณ หรือออกจากราชการหรืองานประจํา

ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมขึ้น ขาพเจายินยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูตามที่สหกรณเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นโดยสหกรณมิจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณีที่มีการแจงใหทราบเปนหนังสือ ขาพเจายินยอมใหถือเอาการแจงโดยการพิมพขอความเรียกเกบ็ดอกเบ้ียเงินกูเพ่ิมขึ้นไวในใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณสงใหสมาชิก

ทราบเปนประจําเปนการแจงใหขาพเจาทราบแลว

4. ขาพเจาตกลงใหสหกรณสงรายงานหนี้คางชําระตามแบบคําขอและหนังสือกูนี้ไปเรียกเก็บจากกรมบัญชีกลางหรือหนวยงานของขาพเจา โดยขาพเจายินยอมใหกรมบัญชีกลาง

ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่จายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ณ ที่จาย และนําสงตอสหกรณตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ที่ระบุไวในแบบคําขอ

และหนังสือกูนี้ และเมื่อสหกรณไดรับชําระหนี้แลวเปนจํานวนเงินตนเทาใด สหกรณตกลงใหวงเงินที่จะขอโอนเขาบัญชีของขาพเจาเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนเทานั้นแตจํานวนเงินที่เพ่ิมขึ้น

เมื่อรวมกันแลวไมเกินวงเงินกูที่สหกรณอนุมัติ

5. ถาขาพเจาประสงคจะโอนยาย หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจํา จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ พรอมทั้งจัดการชําระหนี้ใหสหกรณเสร็จส้ินเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการ

ชําระหนี้ใหเสร็จส้ินตามทีก่ลาวขางตน เมื่อขาพเจาไดลงชื่อรบัเงินเดือน คาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ หรือสหกรณ หรือหนวยงานเจาสังกัดจะจายเงิน

ใหแกขาพเจา ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่จายเงินดังกลาว หักเงินเพ่ือชําระหนี้พรอมใดอกเบ้ียใหสหกรณเสร็จส้ินเสียกอน โดยขาพเจาจะไมยกเลิกคํายินยอมจนกวาจะชําระหนี้ให

สหกรณครบถวนแลว

6. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ และประกาศเง่ือนไขวาดวยการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ตลอดจนขอตกลงการใชบริการทํารายการผานเครื่องฝาก-ถอน อัตโนมัติ

(ATM) ที่ระบุไวดานหลังแบบคําขอและหนังสือกูหรือที่เกี่ยวของกับแบบคําขอและหนังสือกูนี้แลว รวมทั้งรายการอนุมัติเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินสําหรับคําขอ และหนังสือกูฉบับนี้ ขาพเจา

ยอมรับและปฏิบัติตามและใหถือเปนสวนหนึ่งของแบบคําขอ และหนังสือกูเงินฉบับนี้มีผลผูกพันขาพเจาโดยสมบูรณทุกประการ

7. คําขอและหนังสือกูเงินนี้ ใหมีผลใชบังคับไปตลอดไปจนกวาสหกรณหรือผูกูจะไดบอกเลิกสัญญาหรือเปล่ียนแปลงฉบับใหม

8. ขาพเจาตกลงและยินยอมใหสหกรณและ/หรือบุคคลที่ไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายจากสหกรณดําเนินการตรวจสอบ และใชขอมูลสลิปเงินเดือน และใชขอมูลเครดิตของขาพเจาจาก

บริษัทขอมูลเครดิต และหรือหนวยงานอื่น เพ่ือประโยชนในการวิเคราะหการใหบริการเงินกูแกขาพเจา

ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในหนังสือนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน

  ลงชือ่ ....................................................................... ผูขอกู  

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

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

โปรดพลิก >>> 

วันที่รับคําขอกู ................................... 

คําขอเลขที่ .........................................

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
ขอรับรองวาผูขอกูไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง หรือมพีฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากราชการ

หรืองานประจํา 

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

 ตําแหนง .............................................................................. 
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หัวหนาสวนราชการหรอืเทียบเทาขึน้ไปแลวแตกรณ ี

เซ็นช่ือ-นามสกุลและใช
ตราประทับ 
ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงเทานั้น 

ตัวอย่าง

***ผู้บังคับบัญชาต้องรบัรอง***

นายผู้กู้  เพื�อนรกั
ลายเซ็นผู้กู้

คําขอกู้ 2 แผ่นและเอกสารแนบ
ลายมือชื�อผู้กู้ต้องตรงกันเท่านั�น

6.75

xxx xxxxxx x
ระบุสาขาธนาคารทุกครั �งที�ยื�นกู้

กรอกเลขที�บัญชีธนาคารทุกครั �งที�ยื�นกู้

ให้ระบุวตัถุประสงค์ ในการนําไปใช้ทุกครั �งที�ยื�นกู้

/ ให้ระบุยอดเงินที�ขอกู้ทุกครั �งที�ยื�นกู้
จํานวนเงินตัวเลข จํานวนเงินตัวหนังสอื

กรงุเทพมหานคร 10210 02 xxx xxxx

02 xxx xxxx
เจ้าหน้าที�ธุรการ

/
/

กรม /สนง. กรม/สนง. xx,xxx.00
081 xxx xxxx 11 11 xxx แจ้งวฒันะ ทุ่งสองห้อง หลักสี�

นายผู้กู้  เพื�อนรกั 000xxxx
-

เลือกประเภทสมาชิกทุกครั�งทีมีการยื�นกู้



ฉุกเฉิน  ATM - 2 - 

บันทึกขอตกลงใชบริการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินผานระบบเอทีเอ็ม 

1. ผูใชบริการตกลงวา ในกรณีที่สหกรณอนุมัติวงเงินกูแลว จะดําเนินการถอนเงินสูงสุดไดไมเกินจํานวนเงินที่ธนาคารกําหนดใหถอนไดในแตละวัน และจะคงเหลือเงินไวในบัญช ี

ไมนอยกวา 100 บาท

2. หากเคยใชบริการเงินกูประเภทนี้แลว จะมาใชบริการอีกหรือขอเพ่ิมวงเงินกู จะตองชําระหนี้ตามสัญญาเดิมใหครบกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินท่ีกดใชไปแลว หรือปดหนี้ท้ังหมดกอน

จึงจะใชบริการเงินกูประเภทนี้ได

3. ในการทํารายการผานระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติธนาคารผานบัตรเอทีเอ็ม (ATM) ผูใชบริการตกลงจะทํารายการดวยรหัสลับประจําตัวของตนเอง

4. ในกรณีที่บัตรเอทีเอ็มสูญหาย หรือถูกบุคคลอื่นนําไปใชโดยมิไดรับคํายินยอมจากผูใชบริการ ผูใชบริการตกลงจะรีบดําเนินการแจงอายัดบัตรดังกลาวตอ ธนาคารกรุงไทย จํากัด

(มหาชน) ภายใน 24 ชั่วโมง นับแตทราบเหตุ และแจงตอสหกรณนับแตเวลาเริ่มทําการของสหกรณโดยทันที มิฉะนั้น ตกลงยินยอมใหถือวาบรรดารายการที่เกิดขึ้นในขณะเวลาเกิด

เหตุดังกลาวเปนการกระทําโดยตัวของผูใชบริการเองทั้งส้ิน

5. เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ ผูใชบริการตกลงใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีธนาคาร ในนามของผูใชบริการ ตามเลขที่บัญชีที่ระบุไวในคําขอฉบับนี้  

6. บรรดาเอกสารที่ใชทํารายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินผานระบบเอทีเอ็มที่ผูใชบริการหรือบุคคลอื่นใดทํารายการผานเครื่องบริการ ฝาก-ถอนเงิน อัตโนมัติ โดยใชบัตรเอทีเอ็ม  ยินยอมให

ถือเปนหลักฐานการใชบริการทางการเงินระหวางผูใชบริการและสหกรณได 

7. ผูใชบริการและสหกรณตกลงกันวา หนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย คําขอใชบริการทํารายการ เอกสารการฝาก-ถอนเงิน ผานระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร

ตลอดจนเอกสารใดๆ อันเกี่ยวของกับการทํารายการผานเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ เปนสวนหนึ่งของขอตกลงนี้ และยอมรับวาการใชบริการทํารายการผานบัตรประจําตัวเอทีเอ็ม

ประกอบกับวิธีการหรือเง่ือนไขการใชบริการตามที่สหกรณกําหนดไวถูกตองสมบูรณแลว ยินยอมใหถือวาเปนหลักฐานที่มีความถูกตองทุกประการ ไมตองทําหรือลงลายมือชื่อใน

เอกสารใดๆ เพ่ือเปนหลักฐานในการนัน้อกี และยินยอมรับผิดชอบในการกระทาํดังกลาวเสมือนหนึ่งไดกระทําดวยตนเอง ทั้งนี้ ไมวาจะเกิดดวยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไมก็

ตาม ผูใชบริการไดทราบขอกําหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับการใชบริการสหกรณผานระบบเครื่องบริการฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติตามที่ระบุไวนี้แลวทุกประการ และรับจะปฏิบัติใหเปนไป

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขเหลานั้น หากไมปฏิบัติตามจนเปนตุใหเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ขาพเจายินยอมรับผิดทุกประการ 

ความเห็นเจาหนาท่ี 

เห็นควรอนุมัต ิ  วงเงิน .................................................. บาท 

 สามเทาของเงินไดแตไมเกิน100,000 บาท 

 90% ของทุนเรอืนหุนสะสมของสมาชิก 

กําหนดผอนชําระในอัตราเฉล่ียภายใน 12 งวด ของวงเงินอนุมัต ิหรือยอดหนี้เงินกู

คงเหลือ ณ วันส้ินเดอืนของเดือนทีม่ีการทํารายการกูเงินเพ่ือเหตฉุุกเฉนิครั้งสุดทาย 

ทั้งนี้ ตองชําระใหเสร็จส้ินหรือชําระใหคงเหลือไมเกินรอยละ 90 ของสิทธิเรียกรองใน

เงินคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณในวันเกษียณอายุหรือออกจากราชการหรืองานประจํา 

เง่ือนไขเพ่ิมเติม ............................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

ลงชื่อ .......................................................... เจาหนาที ่

(.......................................................................) 
วันที ่............................................................ 

** คําวา “สหกรณ” ในหนังสือนี้หมายถึง : สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ** 

บันทึกการอนุมัติ 

อนุมตั ิ  วงเงิน ............................................. บาท 

 สามเทาของเงินไดแตไมเกิน100,000 บาท 

 90% ของทุนเรอืนหุนสะสมของสมาชิก 

ลงชื่อ .......................................................... ผูอนมุัต ิ

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

ประธานกรรมการ/ผูจัดการ/ผูรับมอบอํานาจ 
วันที ่............................................ 

บันทึกรายการเขาระบบเคร่ืองเอทีเอ็ม 

ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 

สาขา .................................................................... 

ชื่อบัญชี ................................................................................................................. 

เลขที่บัญชี ............................................................................................................. 

ลงชื่อ ................................................... ผูรับเงิน/ผูขอกู 

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

ลงชื่อ .................................................... เจาหนาที่ผูบันทึก 

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

 วันที่ ........................................ 

เอกสารประกอบการกูเงิน – เพ่ือเหตุฉุกเฉิน *** โปรดใชปากกาสีน้ําเงินในการกรอกและเซ็นช่ือ *** 
1) คําขอกูและสัญญากูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 2) สําเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตรประชาชนผูกู 1 ฉบับ (เซน็รับรองสําเนา)

3) ใบรับรองการจายเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองเซน็รับรองจริงโดยฝายการเงิน

หรือหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา)

4) สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือสกุล (ถามี) 1 ฉบับ (เซ็นรับรองสําเนา)

5) สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีผูกู  1 ฉบับ  (เซน็รับรองสําเนา) หมายเหตุ หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเด็ดขาด 

สําคญั ต้องกรอกและเซ็น ระบุสาขาธนาคารทุกครั �งที�ยื�นกู้
นายผู้กู้  เพื�อนรกั

xxx x xxxxx x
**ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและ
ครบถ้านทุกครั �งในการยื�นกู้**

ลายเซ็นผู้กู้

นายผู้กู้  เพื�อนรกั




