
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จํากัด แบบ  ฉฉ.01                                              

 
แบบคาํขอและหนังสือกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิน 

วงเงินหมุนเวียน  (ผา่นเครอืง เอ ท ีเอม็) 

 
    

เรยีน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ/ผูจ้ดัการ               วนัท.ี................เดอืน........................................พ.ศ.................... 
 

ขา้พเจา้...............................................................................................สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้ านครหลวง  จํากดั  

เลขท.ี......................อาย.ุ....................ปี  เลขประจําตวัประชาชน                                                                                                    

ทํางานประจําในตําแหน่ง...................................................หมวด............................................แผนก............................................กอง...........................................

ฝา่ย /สํานกังานเขต............................................การไฟฟ้ านครหลวง  โทรศพัท.์....................................................โทรสาร.............................................................   

ทอียูป่จัจุบนัเลขที.....................หมู่ท.ี................ซอย.......................ถนน..................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...............................

จงัหวดั..........................................โทรศพัท.์..............................................มอืถอื....................................................E-mail............................................................ 

ขอทําหนงัสอืสญัญากูเ้งนิใหไ้วแ้ก่   สหกรณ์ออมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้ านครหลวง  จํากดั   ซงึต่อไปในแบบคําขอและหนงัสอืกูเ้งนินี  

จะเรยีกว่า  “สหกรณ์”  เพอืเป็นหลกัฐานดงัต่อนี 

ขอ้  1.  ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินวงเงนิหมุนเวียน  ผ่านเครอืงเอทเีอม็  ในวงเงิน...................................................................บาท  

(..........................................................................................)  (25  เท่าของเงนิเดอืนของขา้พเจา้  แต่ไม่เกนิ  500,000  บาท)  ไปจากสหกรณ์  โดยมวีตัถุประสงค ์ 

เพอื.............................................................................................................................................................................................................................................. 

 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั/บุคคลคําประกนัดงันี 

 2.1  จํานําทุนเรอืนหุน้ของขา้พเจา้ทมีอียูใ่นปจัจบุนัและในอนาคต  (ลงชอื)................................................................. 

 2.2  เงนิฝากประเภท.............................................เลขทบีญัช.ี.................................................ชอืบญัช.ี....................................................... 

 2.3  เสนอสมาชกิเป็นผูค้ําประกนั  ดงันี   1.  ชอื...................................................................................เลขสมาชกิ................................... 

2.  ชอื......................................................................เลขสมาชกิ.....................   3.  ชอื......................................................................เลขสมาชกิ......................... 

4.  ชอื......................................................................เลขสมาชกิ.....................   5.  ชอื......................................................................เลขสมาชกิ......................... 

 ขอ้  3.  ในการรบัเงินกูไ้ม่เกนิวงเงนิในขอ้  1.  เมอืสหกรณ์อนุมตัเิงนิกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ตกลงจะทํารายการ  ดว้ยบตัร  ATM-ID  ผา่นระบบเครอืงฝาก-ถอน  

อตัโนมตัธินาคาร เพอืขอโอนเงนิจากบญัชเีงนิฝากของสหกรณ์ไปเขา้บญัชอีอมทรพัยข์องขา้พเจา้ ผา่นธนาคารกรุงศรอียธุยา  จํากดั  (มหาชน)  สาขา....................  

เลขท.ี.............................................โดยมจีํานวนเงนิทีขอโอนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  แต่ไม่เกนิจํานวนวงเงนิกูท้ีไดอ้นุมตัติามขอ้  1.  และยนิยอมใหถ้อืเป็น

หลกัฐานว่า  การโอนเงนิกูเ้ขา้บญัชขีา้พเจา้ในวนัใด  เป็นวนัทขีา้พเจา้รบัเงนิกูไ้ปเรยีบรอ้ยแลว้ในวนันัน   

 ขอ้  4.  เมอืสหกรณ์ไดอ้นุมตัวิงเงนิกูใ้หแ้ก่ขา้พเจา้แลว้  หากขา้พเจา้มหีนีเงนิกูเ้พอืเหตุฉุกเฉินประเภทใดประเภทหนึงตามสญัญาเดมิ  คา้งชําระอยูก่บั

สหกรณ์เป็นจํานวนเท่าใด  ขา้พเจา้ยนิยอมใหถ้อืว่าจํานวนหนีคงเหลอืดงักล่าวนนั  เป็นส่วนหนึงของวงเงินกูต้ามหนงัสอืกูฉ้บบัใหม่นี  และใหห้นงัสอืกูฉ้บบัเดมิเป็น

อนัระงบัไป  โดยถอืเป็นการแปลงหนีใหม่  เป็นหนงัสอืกูฉ้บบันี  และขา้พเจา้มสีทิธทิาํรายการโอนเงนิภายในวงเงินคงเหลอืจากวงเงนิทีไดร้บัอนุมตั ิ หลงัจากหกั

ชําระหนีตามสญัญาเดมิออกแลว้ 

 ขอ้  5.  ขา้พเจา้ตกลงผอ่นชําระในอตัราเฉลยี  ภายใน  84  งวด  ของภาระหนีคงเหลอืและดอกเบยีแต่ละเดอืน  โดยยนิยอมใหส้หกรณ์หกัชําระหนีตน้

เงนิและดอกเบยีเป็นงวด  ๆ  ตามระยะเวลาและตามอตัราทสีหกรณ์จะกําหนดไว ้ ในบนัทกึการอนุมตั ิ ของแบบคําขอและหนงัสอืกูฉ้บบันี 

 ในกรณีทอีายงุานคงเหลอืของขา้พเจา้  น้อยกว่า  84  งวด  ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมผอ่นชําระหนีทงัหมดใหเ้สรจ็สนิภายในอายงุานคงเหลอื 

 ขอ้  6.  ขา้พเจา้ตกลงใหส้หกรณ์  ส่งรายการหนีคา้งชําระตามแบบและหนงัสอืกูนี้  ไปเรยีกเกบ็เงินจากการไฟฟ้ านครหลวง  เพอืหกัเงนิไดร้ายเดอืนของ

ขา้พเจา้  ณ  ทจี่าย  และนําส่งต่อสหกรณ์  ตามจาํนวนเงนิงวดชําระหนีทีระบุไวใ้นแบบคําขอและหนงัสอืกูนี้  และเมอืสหกรณ์ไดร้บัชําระหนีแลว้เป็นตน้เงนิจํานวน

เท่าใด  สหกรณ์ตกลงใหว้งเงินทจีะขอโอนเขา้บญัชขีองขา้พเจา้เพมิขนึเป็นจํานวนเท่านนั  แต่จํานวนทเีพมิขนึรวมกนัแลว้ไม่เกนิวงเงนิอนุมตั ิ

 ขอ้  7.  ขา้พเจา้รบัทราบ  ขอ้บงัคบั/ระเบยีบ/หลกัเกณฑ ์ และประกาศ  เงอืนไขว่าดว้ยการกูเ้งนิเพอืเหตุฉุกเฉินวงเงนิหมุนเวยีน  ตลอดจนขอ้ตกลง  

การใชบ้รกิารทํารายการผา่นเครอืงฝากถอนอตัโนมตั(ิATM)  ทรีะบุไวด้า้นหลงัแบบคําขอและหนงัสอืกู ้ หรอืทเีกยีวขอ้งกบัแบบคาํขอและหนงัสอืกูนี้แลว้  ขา้พเจา้

ยนิยอมรบัและปฏบิตัติามและใหถ้อืเป็นส่วนหนึงของแบบคําขอและหนงัสอืกูฉ้บบันี  โดยมรผลผกูพนัขา้พเจา้โดยสมบูรณ์  ทุกประการ 

 ขอ้  8.  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ในขณะทําหนงัสอืสญัญากูเ้งนิฉบบันี  ขา้พเจา้ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  ไม่ถูกศาลสงัพทิกัษท์รพัยไ์ม่ว่าชวัคราวหรอื

เดด็ขาด  และไม่ถูกฟ้ องเป็นคดลีม้ละลาย  หรอืเป็นบุคคลทศีาลสงัใหเ้ป็นบุคคลเสมอืนไรค้วามสามารถ  แต่ประการใด 

 ขอ้  9.  เมอืแบบคําขอและหนงัสอืกูเ้งนินี  ครบกําหนด  หากสหกรณ์หรอืขา้พเจา้มไิดบ้อกเลกิสญัญา  ใหถ้อืว่า  แบบคําขอและหนงัสอืกูเ้งนิฉบบันี  มี

ผลบงัคบัใชต่้อไป  คราวละ  1  ปี  ตลอดไป  โดยมเีงอืนไขคงเดมิทุกประการ  จนกว่าจะมกีารบอกเลกิสญัญา  หรอืเปลยีนแปลงสญัญาฉบบัใหม่   

ขา้พเจา้  ไดอ้่าน  และเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืกูเ้งนินีโดยตลอดแลว้  จงึลงลายมอืชอืไวต่้อหน้าพยาน 

 

                              ลงชอื...................................................................ผูกู้/้ผูร้บัเงนิ 

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

ลงชอื........................................................พยาน         ลงชอื........................................................พยาน 

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

สหกรณ์ฯ  ไดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร 

วนัทรีบัคําขอ..................................... 

คําขอเลขท.ี....................................... 

สญัญาเลขท.ี..................................... 

สมาชกิกรอกขอ้ความ 



                                                       

                                                                                                                                
     

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกการพิจารณาของ  สอฟ. 

วงเงินทีขออนุมัติ...........................................บาท 

 เงินได้สุทธิ    หกัรายจ่ายทุกรายการ....... .............................บาท   

 หัก  ค่าล่วงเวลา....................................................................บาท  

กูฉุ้กเฉินงวดละ.....................................................................บาท 

บวก  ภาษีล่วงเวลา................................................................บาท    

 ค่างวดชาํระหนีเดิม..............................................................บาท 

.............................................................................................บาท 

.............................................................................................บาท 

รวมเงินไดสุ้ทธิคงเหลือ ......................................................บาท 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา..................................................... 

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

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

บันทกึข้อตกลงใช้บริการเงินกู้เพอืเหตฉุุกเฉินผ่านเครืองเอทีเอม็ 

 1.   ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า  ในกรณีทีสหกรณ์อนุมติัวงเงินกูแ้ลว้      จะดาํเนินการถอนเงินสูงสุด ไดไ้ม่เกนิจาํนวนเงินทีธนาคารกาํหนดใหถ้อนไดใ้นแต่ละวนั    และ

จะคงเหลือเงินไวใ้นบญัชีไม่นอ้ยกว่า  1,000   บาท 

 2.   ในการทาํรายการผ่านระบบเครืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั ธนาคาร ผ่านบตัร   ATM-ID    ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะ ทาํรายการดว้ยรหสัลบัประจาํตวัของตนเอง   

หากยอมใหบุ้คคลอืน นาํบตัรไปทาํรายการแทน  ยินยอมรับผิดชอบแทนในการทาํรายการทางการเงิน ทีเกดิขึน  ไม่ว่ากรณีใดๆทงัสิน 

 3.  ในกรณีทีบตัร ATM-ID    เกดิการสูญหาย   หรือถูกบุคคลอืน  นาํไปใชโ้ดยมิไดรั้บคาํยินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะรีบดาํเนินการ   แจง้อายดับตัร

ดงักล่าวต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา     ภายใน   24   ชวัโมง   นบัแต่ทราบเหตุและแจง้ต่อสหกรณ์     นบัแต่เวลาเริมทาํการของสหกรณ์โดยทนัที      มิฉะนนัตกลงยินยอมใหถื้อ

ว่า     บรรดารายการทีเกดิขึน    ในขณะเวลาทีเกดิเหตุดงักล่าว  เป็นการกระทาํโดยตวัของผูใ้ชบ้ริการเองทงัสิน 

 4.  เมือไดรั้บอนุมติัวงเงินกู ้   หรือเงินอืนใด    จากสหกรณ์   ผูใ้ชบ้ริการตกลงใหส้หกรณ์   โอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคาร  ในนามของผูใ้ชบ้ริการ   ตามเลขที

บญัชี  ทีระบุไวใ้นคาํขอฉบบันี  

  5.  บรรดาเอกสาร   ใชบ้ริการทาํรายการ เงินกูฉุ้กเฉินผ่านระบบ ATM    ทีผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอืนใด     ทาํรายการผ่านเครืองบริการ ฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั   

โดยใชบ้ตัร  ATM-ID    ยินยอมใหถื้อเป็นหลกัฐาน   การใชบ้ริการทางการเงิน ระหว่าง ผูใ้ชบ้ริการและ สหกรณ์  ได ้

   6.   ผูใ้ชบ้ริการและสหกรณ์ตกลงกนัว่า   หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์  คาํขอใชบ้ริการทาํรายการ  เอกสารการฝาก-ถอนเงิน     ผ่านระบบเครืองฝาก-

ถอนเงินอตัโนมติัของธนาคาร    ตลอดจนเอกสารใดๆ   อนัเกยีวขอ้งกบัการทาํ รายการผ่านเครืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั    เป็นส่วนหนึงของขอ้ตกลงนี  และยอมรับว่า  การ 

ใชบ้ริการทาํรายการผ่านบตัรประจาํตวั ATM-ID    ประกอบกบัวิธีการ   หรือเงือนไขการใชบ้ริการตามทีสหกรณ์กาํหนดไว ้   ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ยินยอมใหถื้อว่า  เป็น

หลกัฐาน   ทีมีความถูกตอ้งทุกประการ  ไม่ตอ้งทาํหรือลงลายมือชือในเอกสารใดๆ  เพือเป็นหลกัฐานในการนนัอีก   และ  ยินยอมรับผิดชอบในการกระทาํดงักล่าว เสมือน

หนึงไดก้ระทาํดว้ยตนเอง   ทงันี   ไม่ว่าจะเกดิดว้ยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่กต็ามผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบขอ้กาํหนดและเงือนไข    เกยีวกบัการใชบ้ริการสหกรณ์      

ผ่านระบบ เครืองบริการฝาก-ถอนอตัโนมติัตามทีระบุไวนี้แลว้ทุกประการ  และ  รับจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงือนไขเหล่านนั  หากไม่ปฏิบติัตาม  จนเป็นเหตุ

ใหเ้กดิความเสียหายใดๆ ขึน   ยินยอมรับผิดทุกประการ 

                                                        บันทึกการอนุมัติ 

อนุมติัวงเงิน...................................................บาท   อตัราดอกเบีย............................ต่อปี   ผ่อนชาํระ

ตน้เงินจาํนวน .............................................งวดๆละ....................................................................บาท    

 พร้อมดอกเบีย    เริมหกัชาํระงวดแรก  ณ  วนั สินเดือน......................................................เป็นตน้ไป  

จนกว่าจะครบ 

 เงือนไขเพิมเติม  ........................................................................................................... 

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

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

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

                              ประธานกรรมการ/ ผูจ้ดัการ/ผูรั้บมอบอาํนาจ                         

                                วนัที......................................................... 

 

                            ความเห็นเจ้าหน้าที 

เห็นควรอนุมติัวงเงิน ...................................................บาท      อตัรา

ดอกเบีย...................................%  ต่อปี    กาํหนดผ่อนชาํระในอตัรา

เฉลียภายใน  84  งวด    ตามภาระหนีคงเหลือแต่ละเดือน  ทงันีตอ้ง

ชาํระหนีทงัหมดใหเ้สร็จสินในวนัเกษียณอายุหรือออกจาก กฟน. 

เงือนไขเพิมเติม..................................................................................           

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

                  

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

                   ผูต้รวจ                                 เจา้หนา้ทีรับมอบอาํนาจ 

 วนัที.........................................         วนัที........................................ 

 

บันทึกรายการเข้าระบบเครืองเอทีเอ็ม 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จาํกดั (มหาชน)    สาขา.................................................................................... 

ชือบญัชี................................................................................................................................................. 

เลขทีบญัชี............................................................................................................................................. 

       

                             ลงชือ..................................................................................ผูรั้บเงินกู ้ 

                                      (                                                                                 )                       

 

                              ลงชือ.................................................................................เจา้หนา้ทีผูบ้นัทึก 

                                       (                                                                                 )    

                                      วนัที................................................................................ 
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