
แบบ  ฉฉ.01                                               

แบบคำขอและหนังสือกู้เงิน 
เพื่อเหตฉุุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(ผ่านเครื่อง ATM) 

    

        
 

 
 
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/ผู้จัดการ                 วันที่....................เดือน.............................................พ.ศ. ................. 

 

ข้าพเจ้า...................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด  
เลขที่................................อายุ.....................ปี  เลขประจำตัวประชาชน                                                                                                    
ทำงานประจำในตำแหน่ง.........................................................หมวด..............................................แผนก.................................................กอง.......................................................
ฝ่าย/สำนักงานเขต................................................................การไฟฟ้านครหลวง  โทรศัพท์...................................................โทรสาร....................................................................   
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....................หมู่ที่.................ซอย....................ถนน.....................................................ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด.......................................................โทรศัพท์...............................................มือถือ...............................................E-mail.............................................................................. 

ขอทำหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด  ซ่ึงต่อไปในแบบคำขอและหนังสือกู้เงินนี้  จะเรียกวา่  
“สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลกัฐานดังต่อนี้ 

ข้อ  1.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียนผา่นเครื่องเอทีเอ็ม ในวงเงิน.........................................................................................บาท  
(...............................................................................................................)  (10 เท่า ของเงินเดือนของข้าพเจ้า แต่ไม่เกิน 100,000.-  บาท) ไปจากสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ  2.  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน/บคุคลค้ำประกันดังนี้ 
 2.1  จำนำทุนเรือนหุ้นของข้าพเจา้ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคต  (ลงชื่อ)....................................................................................................................................... 
 2.2  เงินฝากประเภท......................................................เลขที่บัญชี..................................................ชื่อบัญชี..................................................................................... 
 2.3  เสนอสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน  ดังนี ้ 1. ชื่อ......................................................................................................................เลขสมาชิก.......................................... 
 ข้อ  3.  ในการรับเงินกู้ไม่เกินวงเงินในข้อ  1. เมื่อสหกรณ์อนุมัติเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะทำรายการ ด้วยบัตร ATM-ID  ผ่านระบบเครื่องฝาก-ถอนอัตโนมัติ
ธนาคาร เพื่อขอโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ ไปเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ผ่านธนาคาร.......................................................................................... 
เลขที่...........................................................................  โดยมีจำนวนเงินที่ขอโอน ตามความประสงค์ของข้าพเจ้า  แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินกู้ที่ได้อนุมัติตามข้อ  1.  และยินยอม
ให้ถือเป็นหลักฐานว่า  การโอนเงินกู้เข้าบัญชีข้าพเจ้าในวันใด  เป็นวันที่ข้าพเจ้ารับเงินกู้ไปเรียบร้อยแล้วในวันนั้น   
 ข้อ  4.  เมื่อสหกรณ์ได้อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว  หากข้าพเจ้ามีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประเภทใดประเภทหนึ่งตามสัญญาเดิม  ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์
เป็นจำนวนเท่าใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอืว่าจำนวนหนี้คงเหลือดังกล่าวนั้น เป็นส่วนหนึ่งของวงเงินกู้ตามหนังสือกู้ฉบับใหม่นี้  และให้หนังสือกู้ฉบับเดิมเป็นอันระงับไป  โดยถือ
เป็นการแปลงหนี้ใหม่  เป็นหนังสือกู้ฉบับนี้  และข้าพเจ้ามีสิทธิทำรายการโอนเงินภายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  หลังจากหักชำระหนี้ตามสัญญาเดิมออกแล้ว 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงผ่อนชำระในอัตราเฉลี่ย ภายใน  12  งวด ของภาระหนี้คงเหลือและดอกเบี้ยแต่ละเดือน  โดยยินยอมให้สหกรณ์หักชำระหนี้ต้นเงินและ
ดอกเบี้ยเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาและตามอัตราที่สหกรณ์จะกำหนดไว้ในบันทึกการอนุมัติ ของแบบคำขอและหนังสือกู้ฉบับนี้ เว้นแต่กรณีที่อายุงานคงเหลือน้อยกว่า 12 งวด
ยินยอมชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุงานคงเหลือ และตกลงจะชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น เมื่อเกษียณอายุงาน หรือออกจากงาน หรือออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์  ส่งรายการหนี้ค้างชำระตามแบบและหนังสือกู้นี้  ไปเรียกเก็บเงินจากการไฟฟ้านครหลวง  เพื่อหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า  ณ  
ที่จ่าย  และนำส่งต่อสหกรณ์  ตามจำนวนเงินงวดชำระหนี้ที่ระบุไว้ในแบบคำขอและหนังสือกูน้ี้  และเมื่อสหกรณ์ได้รับชำระหนี้แล้วเป็นต้นเงินจำนวนเท่าใด  สหกรณ์ตกลงให้
วงเงินที่จะขอโอนเข้าบัญชีของข้าพเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเท่านั้น  แต่จำนวนที่เพิ่มขึ้นรวมกันแล้วไม่เกินวงเงินอนุมัต ิ
 ข้อ 7. ข้าพเจ้ารับทราบ  ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์  และประกาศ  เง่ือนไขว่าด้วยการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน (ผ่านเครื่อง ATM)  ตลอดจน
ข้อตกลง  การใช้บริการทำรายการผ่านเครื่องฝากถอนอัตโนมัติ(ATM)  ที่ระบุไว้ด้านหลังแบบคำขอและหนังสือกู้  หรือที่เกี่ยวข้องกับแบบคำขอและหนังสือกู้นี้แล้ว  ข้าพเจ้า
ยินยอมรับและปฏิบัติตามและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอและหนังสือกู้ฉบับนี้ มีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์  ทุกประการ 
 ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ในขณะทำหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้  ข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  ไม่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด  และไม่
ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย  หรือเป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ  แต่ประการใด 
 ข้อ 9. เมื่อข้าพเจ้าผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล/เฉลี่ยคืน หรือโบนัส มาชำระหนี้ที่ผิดนัดได้ 
 ข้อ 10.เมื่อแบบคำขอและหนังสือกู้เงินนี้ ครบกำหนด  หากสหกรณ์หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่า แบบคำขอและหนังสือกู้เงินฉบับนี้  มีผลบังคับใช้
ต่อไปคราวละ 1 ปี ตลอดไป โดยมีเง่ือนไขคงเดิมทุกประการ จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับใหม่   

ข้าพเจ้า  ได้อ่าน  และเข้าใจข้อความในหนังสือกู้เงินนี้โดยตลอดแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน 
                               

                                                                 ลงชื่อ........................................................................ผู้กู้/ผู้รับเงิน 
                         (........................................................................) 

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

สมาชิกกรอกข้อความ 

วันที่รับคำขอ............................... 

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

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

สหกรณ์ฯ  ได้รับยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 



                                                       

                                                                                                                                
     
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการพจิารณาของ  สอฟ. 
วงเงินท่ีขออนุมัติ...........................................บาท 
 เงินได้สุทธิ    หกัรายจ่ายทุกรายการ....... .............................บาท   
 หัก  ค่าล่วงเวลา....................................................................บาท  
กูฉุ้กเฉินงวดละ.....................................................................บาท 
บวก  ภาษีล่วงเวลา................................................................บาท    
 ค่างวดช าระหน้ีเดิม..............................................................บาท 
.............................................................................................บาท 
.............................................................................................บาท 
รวมเงินไดสุ้ทธิคงเหลือ ......................................................บาท 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา..................................................... 
.........................................................................................................  
......................................................................................................... 

บันทึกข้อตกลงใช้บริการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินผ่านเคร่ืองเอทีเอม็ 
 1.   ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า  ในกรณีท่ีสหกรณ์อนุมติัวงเงินกูแ้ลว้      จะด าเนินการถอนเงินสูงสุด ไดไ้ม่เกินจ านวนเงินท่ีธนาคารก าหนดให้ถอนไดใ้นแต่ละวนั    และ
จะคงเหลือเงินไวใ้นบญัชีไม่นอ้ยกว่า  1,000   บาท 
 2.   ในการท ารายการผา่นระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั ธนาคาร ผา่นบตัร   ATM-ID    ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะ ท ารายการดว้ยรหสัลบัประจ าตวัของตนเอง   
หากยอมให้บุคคลอ่ืน น าบตัรไปท ารายการแทน  ยินยอมรับผิดชอบแทนในการท ารายการทางการเงิน ท่ีเกิดขึ้น  ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 3.  ในกรณีท่ีบตัร ATM-ID    เกิดการสูญหาย   หรือถูกบคุคลอ่ืน  น าไปใชโ้ดยมิไดรั้บค ายินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะรีบด าเนินการ   แจง้อายดับตัร
ดงักล่าวต่อธนาคารกรุงศรีอยธุยา     ภายใน   24   ชัว่โมง   นบัแต่ทราบเหตุและแจง้ต่อสหกรณ์     นบัแต่เวลาเร่ิมท าการของสหกรณ์โดยทนัที      มิฉะนั้นตกลงยินยอมให้ถือ
ว่า     บรรดารายการท่ีเกิดขึ้น    ในขณะเวลาท่ีเกิดเหตุดงักล่าว  เป็นการกระท าโดยตวัของผูใ้ชบ้ริการเองทั้งส้ิน 
 4.  เมื่อไดรั้บอนุมติัวงเงินกู ้   หรือเงินอ่ืนใด    จากสหกรณ์   ผูใ้ชบ้ริการตกลงให้สหกรณ์   โอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคาร  ในนามของผูใ้ชบ้ริการ   ตามเลขท่ี
บญัชี  ท่ีระบุไวใ้นค าขอฉบบัน้ี  
  5.  บรรดาเอกสาร   ใชบ้ริการท ารายการ เงินกูฉุ้กเฉินผา่นระบบ ATM    ท่ีผูใ้ชบ้ริการหรือบุคคลอ่ืนใด     ท ารายการผา่นเคร่ืองบริการ ฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั   
โดยใชบ้ตัร  ATM-ID    ยินยอมให้ถือเป็นหลกัฐาน   การใชบ้ริการทางการเงิน ระหว่าง ผูใ้ชบ้ริการและ สหกรณ์  ได้ 
   6.   ผูใ้ชบ้ริการและสหกรณ์ตกลงกนัว่า   หนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์  ค าขอใชบ้ริการท ารายการ  เอกสารการฝาก-ถอนเงิน     ผา่นระบบเคร่ืองฝาก-
ถอนเงินอตัโนมติัของธนาคาร    ตลอดจนเอกสารใดๆ   อนัเก่ียวขอ้งกบัการท า รายการผ่านเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติั    เป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงน้ี  และยอมรับว่า  การ 
ใชบ้ริการท ารายการผา่นบตัรประจ าตวั ATM-ID    ประกอบกบัวิธีการ   หรือเง่ือนไขการใชบ้ริการตามท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้   ถูกตอ้งสมบูรณ์แลว้ ยินยอมให้ถือว่า  เป็น
หลกัฐาน   ท่ีมคีวามถูกตอ้งทุกประการ  ไม่ตอ้งท าหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ  เพ่ือเป็นหลกัฐานในการนั้นอีก   และ  ยินยอมรับผิดชอบในการกระท าดงักล่าว เสมือน
หน่ึงไดก้ระท าดว้ยตนเอง   ทั้งน้ี   ไม่ว่าจะเกิดดว้ยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตามผูใ้ชบ้ริการไดท้ราบขอ้ก าหนดและเง่ือนไข    เก่ียวกบัการใชบ้ริการสหกรณ์      
ผา่นระบบ เคร่ืองบริการฝาก-ถอนอตัโนมติัตามท่ีระบุไวน้ี้แลว้ทุกประการ  และ  รับจะปฏิบติัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขเหล่านั้น  หากไม่ปฏิบติัตาม  จนเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น   ยินยอมรับผิดทุกประการ 

                                                        บันทึกการอนุมตั ิ

อนุมติัวงเงิน...................................................บาท   อตัราดอกเบ้ีย............................ต่อปี   ผอ่นช าระ
ตน้เงินและดอกเบ้ีย เป็นจ านวน ..........................งวดๆละ............................................................บาท    
เร่ิมหกัช าระงวดแรกตั้งแต่เดือน..................................................เป็นตน้ไป  จนกว่าจะครบตามสัญญา 

 เง่ือนไขเพิม่เติม  ........................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 
 

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

                              ประธานกรรมการ/ ผูจ้ดัการ/ผูรั้บมอบอ านาจ                         
                                วนัท่ี......................................................... 
 

                            ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
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เฉลี่ยภายใน  12  งวด    ตามภาระหน้ีคงเหลือแต่ละเดือน  ทั้งน้ีตอ้ง
ช าระหน้ีทั้งหมดให้เสร็จส้ินในวนัเกษียณอาย ุ หรือออกจากงาน 
หรือออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
เง่ือนไขเพ่ิมเติม..................................................................................            
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