
อนุญาตให้กู้ได้ ………………………… บาท
ลงชื่อ………………………… ผู้บังคับบัญชา 
ค าเตือน  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความ ตามรายการที่
ก าหนดไว้ในแบบค าขอนี้ ด้วยลายมือตนเอง หากกรอก
ข้อความผิด ให้ขีดฆ่าและลงลายมือชื่อก ากับ 

ค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 
 

เขียนที…่……………………………………………………. 
วันที่ ………..….. เดือน …………………….…..…. พ.ศ……………… 

 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จ ากัด 
ข้าพเจ้า …………………………………………………………..……… สมาชิกเลขทะเบียนที่  …………………....…… 

ต าแหน่ง …………………………………… สังกัด ………………………………………… ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ………………………
หมู่ที่ ……… ถนน …………………………… ต าบล/แขวง …………………………………… อ าเภอ/เขต ……………………………… 
จังหวัด………………………… ไปรษณีย์ ………………โทรศัพท์ ………………………………… 

ขอท าหนังสือกู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด  ซ่ึงต่อไปนี้ในหนังสือกู้เงินนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน …………………………… บาท ( ……………………………………………… )
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ……………………………………………………………………………………………… 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ .................................. ต่อปี 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอช าระคืนหนี้เงินกู้เป็นรายเดือน โดยส่งต้นเงินเท่ากัน งวดละไม่ต่ ากว่าร้อยละส่ี ของจ านวนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ย 
ไม่เกินยี่สิบห้างวด ตั้งแต่วันส้ินเดือน…………………………… เป็นต้นไป 

หากข้าพเจ้าใช้เงินกู้ไม่เต็มจ านวนที่ขออนุมัติไว้หรือเมื่อข้าพเจ้าช าระงวดรายเดือน   หากข้าพเจ้าตอ้งการใช้เงิน   ซ่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิรับเงิน โดยท ารายการจากตู้ ATM ในวันใดย่อมเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ในวันนัน้มีหนี้สินอยู่ต่อ
สหกรณ์ในฐานะผู้กู้ เมื่อข้าพเจ้าตอ้งการใช้เงินซ่ึงไม่เกินวงเงินดังกล่าว ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิรับเงิน โดยท ารายการจากตู้ ATM 

 ธนาคารธนชาต จ ากัด หรือ 
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเลขที่ 

 ข้อ 4 ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและ
เงินได้อื่นของข้าพเจ้า หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อ
สหกรณ์ด้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้
ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินนี้โดยส้ินเชิงแล้ว  
 ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับ
ไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับหรือออกหรือย้ายจากราชการหรือ
งานประจ าหรือถูกเรียกคืนเงินกู้ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้ เป็น
อันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง และจัดการช าระหนี้สินซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงเวลาที่ก าหนดตาม
ข้อ 3 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือ
นายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้  



 

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



 ข้อ 7 เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมใช้มูลค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนี้และมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นใน
อนาคตนั้น ให้สหกรณ์ใช้วิธีการหักกลบลบหนี้เต็มจ านวนกับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายให้ข้าพเจ้าได้ก่อนทันที 
 ข้อ 8 หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  หากมิได้แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ เม่ือสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตามที่แจ้งไว้แก่สหกรณ์ ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือ
บอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าว 
 ข้อ 9 ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อ สัญญานี้เป็น
เจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอ านาจที่จะด าเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 
 ข้อ 10 ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จ านวน 3 ฉบับ  มอบไว้ให้สหกรณ์ 
หน่วยงานต้นสังกัด และส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยาน 
 
 
 

……………………………………………………… ผู้ขอกู้ 
 

……………………………………………………… พยาน 
  

……………………………………………………… พยาน 
 
 
 
รายการต่อไปนี ้เจ้าหน้าทีส่หกรณ์กรอกเอง 

 
 

……………………………………………… เจ้าหน้าที่เงินกู้ 
……… / ……… / ……… 

เห็นควร  อนุญาต / ไม่อนุญาต 
 

……………………………………………… ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ 
……… / ……… / ……… 

เห็นควร  อนุญาต / ไม่อนุญาต 
 

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

……… / ……… / ……… 

เห็นควร  อนุญาต / ไม่อนุญาต 
 



หนังสือค  าประกันส าหรับเงินฉุกเฉิน ATM 
เขียนที่ …………………………………………… 

 

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

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………… สมาชิกเลขทะเบียนที่ …………………… อายุ ……………… ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน ………………………………… ต าแหน่ง …………………………… สังกัด …………………………………… 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ………… หมู่ที่ ……… ถนน ……………………………… ต าบล/แขวง ………………………………………… 
อ าเภอ/เขต ………………………… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย์ ……………… โทรศัพท์ ……………………………… 
ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จ ากัด   ซ่ึงต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ให้………………………………………………กู้เงิน จ านวนเงินกู้………………………………… บาท   
( .………………………………………………… ) ตามหนังสือเงินกู้ฉุกเฉินที่ …………… / …… ลงวันที่ ………………………และผู้กู้
ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติด
พันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  
 ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1   และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย  
และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้ฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพัน
นั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว  
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ    ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก
การค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ า
ประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้     หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซ่ึงข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย  
โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป    ทั้งนี้จนกว่า
จะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินฉุกเฉินที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยส้ินเชิงแล้ว 
 ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วย งานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง  
 ข้อ 6 หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  หากการเปลี่ยนที่อยู่
ดังกล่าวมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ เมื่อสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตามที่แจ้งไว้แก่สหกรณ์ ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ 
ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าว  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่า
ถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้ค้ าประกัน 
(………………………………………) 

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

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


