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สญัญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่านเคร่ืองเอทีเอม็ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ  จ ากดั 

ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่สหกรณ์ฯ บนัทึกเสนอ  

     -เอกสำรประกอบค ำขอกู ้     ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร หรือบตัรประชำชน หรือบตัรอื่นที่ทำงรำชกำรออกใหข้อง (ผูกู้ ้/ ผูค้ ำ้) พรอ้มคู่สมรส 

     ตรวจเอกสำรหลกัฐำนแลว้           ส ำเนำทะเบยีนบำ้น / ทะเบยีนสมรส (ผูกู้ ้/ ผูค้ ำ้) พรอ้มคู่สมรส            หลกัฐำนกำรเปลีย่นชื่อตวัและชื่อสกุล (ผูกู้ ้/ ผูค้ ำ้) 

     -หา้มใชน้ ้ายาลบค าผิด         สลปิเงนิเดอืน เดอืนล่ำสุด ณ วนัที่ยื่นกู ้                                      ส ำเนำหนำ้เลขที่บญัชีธนำคำรกรุงไทย   

    ถา้เขียนผิดใหข้ีดฆ่าพรอ้ม        Statement หรือส ำเนำรำยละเอยีดสมดุบญัชีธนำคำรทีโ่อนเงนิเดอืนเขำ้บญัชี (เดอืนเดยีวกบัสลปิเงนิเดอืน) 

    เซ็นชื่อก ากบัไว ้                       หนงัสอืรบัรองกำรกูเ้งนิ ระบุสญัญำเลขที่ วงเงนิกู ้เงนิงวดช ำระหนี้ และยอดหนี้คงเหลอื ทุกสญัญำ จำกธนำคำรออมสนิ และหรือสถำบนักำรเงนิอืน่ๆ     

                                               หากกรณี สมำชิกไม่มหีนี้จำกสถำบนักำรเงนิ นัน้ๆ ใหข้อหนงัสอืรบัรองกำรไม่มหีนี้ มำประกอบดว้ย 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์  จ ำกดั 

      ดว้ย นำย นำง นำงสำว................................................................สมำชิกเลขที่………………..….…สงักดั/โรงเรียน……….………………………..…… 

อ ำเภอ……………………………….…... จงัหวดักำฬสนิธุ ์  มคีวำมประสงคข์อกูเ้งนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน ผ่ำนเครื่อง เอทเีอม็  จ ำนวน .........................  บำท 

         เงนิเดือน …................................... บำท   

   -  เงนิเดอืน คงเหลอืรบัจริง       ………………………..……. บำท 

  -  30%  ของเงนิเดือน      ……..…………….……….. บำท 

                  -  เงนิประจ ำต ำแหน่ง               ..................................... บำท 

                        -   เงนิช ำระหนี้ อื่นๆ    .................................... บำท 

       เงนิเดือน คงเหลอื .................................... บำท   ช ำระ ต่องวด ..................................บำท      

 ………………………………………………………….                ……………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………         ……………………………………………………… 

             (ลงช่ือ). ..................................................                  (ลงช่ือ). ...................................................                            
                  (.....................................................)                                   (......................................................)                                   
                       เจำ้หนำ้ที่                     หวัหนำ้ฝ่ำย / ผูช่้วยหวัหนำ้ฝ่ำย    
                                                  
 ……………………………………………………………………      ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………       …………………………………………………… 

       (ลงช่ือ). ...................................................            (ลงช่ือ). ..................................................                            
             (........................................................)                    (......................................................)                                   
                รองผูจ้ดักำรสหกรณ์ฯ            ผูจ้ดักำรสหกรณ์ฯ 
 
  …………………………………………………………………       ………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………        ………………………………………………………… 

   (ลงช่ือ). ..................................................                  (ลงช่ือ). .................................................                          
          (.........................................................)                    (......................................................)                            
          กรรมกำร และเลขำนุกำร/ กรรมกำร และผช.เลขำนุกำร                                                           ประธำนกรรมกำร ฯ / รองประธำนกรรมกำรฯ 

(..อนุมติัโดยมีเง่ือนไขให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่าย และช าระหน้ีสญัญาเดิม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด..) 
  

 สญัญำเงนิกูเ้ลขที่...................................  

 วนัท่ี……………………….…………….…… 

สัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน  

เอกสารบันทึกเสนอ 



 สญัญำกูเ้งนิเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ผ่ำนเครื่องเอทีเอม็สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์ จ ำกดั 

ส ำหรบัสมำชิกสหกรณ์ฯ กรอกรำยละเอยีดขอ้มูล  และรำยละเอยีดขอ้มูลผูค้ ้ำประกนั   

 
                                                                                               
 เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์  จ ำกดั 

 ขำ้พเจำ้……………………………………..…….… อำยุ………... ปี สมำชิกเลขทะเบียน……..….. ส.ค.ส.เลขที่......................รบัรำชกำรหรืองำนประจ ำ
ต ำแหน่ง….……..…..สงักดั/โรงเรียน………..…………อ ำเภอ……..….จงัหวดักำฬสนิธุไ์ดร้บัเงนิไดร้ำยเดอืน..................บำท เงนิประจ ำต ำแหน่ง/เงนิวทิยฐำนะ............... บำท 
เลขที่บตัรประชำชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__  สถำนภำพ โสด  สมรส  หย่ำ  ม่ำย  ปจัจุบนัขำ้พเจำ้พกัอยู่ที่บำ้น............................... เลขที่…….…
หมู่ที่............. ถนน…………….…....ต ำบล………..........….อ ำเภอ….…….………...จงัหวดั.………….…..….โทรศพัท/์ มอืถอื……………………..…..  

ขอ้1.มีควำมประสงค์ขอกูเ้งนิเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มในวงเงนิจ ำนวน……….…............……...…บำท(...…………………………………..….…)       
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่..............................................................................................................โดยใชบุ้คคลค ำ้ประกนัดงันี้  

 
1 ชื่อ – สกุล …………………….……..……..……. อำยุ…....ปี  สมำชิกทะเบยีนที่.....................ต ำแหน่ง ............................... สงักดั/โรงเรียน...............................  

อ ำเภอ ........................จ ังหวดักำฬสินธุ์ เงินไดร้ำยเดือน .................บำท  เงินประจ ำต ำแหน่ง /เงินวิทยฐำนะ ...... ............บำทโทรศัพท์บ ำ้น/ที่ท  ำงำน /                          
มอืถอื .......................................ปจัจุบนัอยู่บำ้น ....................................เลขที่...........หมู่ที่........... ถนน........................ต ำบล.........................อ ำเภอ.................................

จงัหวดั……………………   ขำ้พเจำ้ผูกพนัตนที่จะค ำ้ประกนัเงนิกูต้ำมค ำขอกูข้ำ้งตน้นี้  เป็นจ ำนวนเงนิ .................................... บำท (...................................................)  
จงึลงลำยมอืช่ือไวเ้ป็นส ำคญั      ลงชื่อ…………………….………ลำยมือช่ือ 

 
2 

ชื่อ – สกุล …………………….……..……..……. อำยุ…....ปี  สมำชิกทะเบยีนที่.....................ต ำแหน่ง ............................... สงักดั/โรงเรียน...............................  
อ ำเภอ ........................จ ังหวดักำฬสินธุ์ เงินไดร้ำยเดือน .................บำท  เงินประจ ำต ำแหน่ง /เงินวิทยฐำนะ ..................บำทโทรศัพท์บ ำ้น/ที่ท  ำงำน /                          
มอืถอื .......................................ปจัจุบนัอยู่บำ้น ....................................เลขที่...........หมู่ที่........... ถนน.......................ต ำบล..........................อ ำเภอ.................................

จงัหวดั……………..………   ขำ้พเจำ้ผูกพนัตนที่จะค ำ้ประกนัเงนิกูต้ำมค ำขอกูข้ำ้งตน้นี้ เป็นจ ำนวนเงนิ.................................. บำท (...................................................)  
จงึลงลำยมอืช่ือไวเ้ป็นส ำคญั      ลงชื่อ…………………….………ลำยมือช่ือ 

 ขอ้2.ในกำรรบัเงนิกู ้ตำมจ ำนวนเงนิในขอ้ 1 เมือ่สหกรณ์อนุมตัิวงเงนิกูแ้ลว้ ขำ้พเจำ้ตกลงท ำรำยกำรดว้ยบตัรเอทเีอ็ม ผ่ำนระบบเครื่องฝำก–ถอนเงนิอตัโนมตัิของธนำคำร  

เพือ่โอนเงนิจำกบญัชีเงนิฝำกของสหกรณ์ฯ ไปเขำ้บญัชีเงนิฝำกออมทรพัยข์องขำ้พเจำ้ผ่ำนธนำคำรกรุงไทยจ ำกดั (มหำชน)บญัชีเลขที่ __- __  __  __ - __  __  __ - __  __ - __ 

สำขำ............................... โดยมจี ำนวนเงนิที่ขอโอนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ แต่ไม่เกินจ ำนวนเงนิกูท้ี่ไดร้บัอนุมตัิตำมขอ้1 และขำ้พเจำ้ยนิยอมใหถ้อืว่ำ กำรโอนเงนิกูเ้ขำ้บญัชี

ของขำ้พเจำ้ในวนัใดใหถ้อืเป็นหลกัฐำนว่ำขำ้พเจำ้ไดร้บัเงนิกูเ้รียบรอ้ยแลว้ในวนันัน้ 

 ขอ้3.เมื่อสหกรณ์ ไดอ้นุมตัิวงเงนิกูใ้หแ้ก่ขำ้พเจำ้แลว้  หำกขำ้พเจำ้มหีนี้ เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินตำมสญัญำเงนิกูเ้ดิมคำ้งช ำระอยู่กบัสหกรณ์เป็นจ ำนวนเท่ำใดนัน้ใหถ้ือว่ำ

จ ำนวนหนี้คงเหลอืดงักล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของวงเงนิกูต้ำมหนงัสือสญัญำกูฉ้บบัใหม่นี้  และใหส้ญัญำเงนิกูฉ้บบัเดมิเป็นอนัระงบัไปและขำ้พเจำ้มสีทิธิท  ำรำยกำรโอนเงนิกูภ้ำยในวงเงนิ

คงเหลอืจำกวงเงนิกูท้ี่ไดร้บัอนุมตัิ หลงัจำกหกัช ำระหนี้ตำมสญัญำเงนิกูฉ้บบัเดมิออกแลว้ 

 ขอ้4.ขำ้พเจำ้ ตกลงว่ำจะช ำระคืนเงนิตน้พรอ้มดอกเบี้ยเป็นรำยเดือน  เดือนละเท่ำๆ กนั(เวน้แต่งวดสุดทำ้ย)ส่งช ำระเงนิตน้พรอ้มดอกเบี้ยเดือนละ………..…... บำท 

(………..………………………………….) ระยะเวลำกำรส่งช ำระหนี้ เงนิกู ้จ ำนวน……….งวด นบัจำกวนัที่สหกรณ์โอนเงนิกูค้ร ัง้สุดทำ้ยจำกบญัชีเงนิฝำกของสหกรณ์ เขำ้บญัชีเงนิฝำกออม

ทรพัยข์องขำ้พเจำ้ และขำ้พเจำ้ยนิยอมเสยีดอกเบี้ยเงนิกูใ้นอตัรำ ที่สหกรณ์ก ำหนด 

 ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นที่สหกรณ์จะตอ้งปรบัเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยแลว้  ขำ้พเจำ้ยินยอมใหส้หกรณ์ปรบัเปลี่ยนอตัรำดอกเบี้ยที่ก ำหนดไวใ้นวรรคก่อน ไดต้ำมเห็นสมควร

เมือ่ใดก็ได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้และผูค้ ำ้ประกนัทรำบล่วงหนำ้แต่อย่ำงใด 

 ขำ้พเจำ้ขอยนืยนัว่ำเงนิงวดช ำระหนี้  (เงนิตน้และดอกเบี้ย) แต่ละงวดถงึก ำหนดช ำระภำยในวนัจ่ำยเงนิเดือนที่ระบุไว ้ส ำหรบังวด นัน้ๆ หำกผิดนดัเงนิงวดช ำระหนี้ งวดใด

งวดหนึ่ง ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหส้หกรณ์ปรบัเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยเป็นอตัรำดอกเบี้ยในระหว่ำงผดินดัช ำระหนี้ตำมระเบยีบของสหกรณ์ โดยมติอ้งแจง้ใหข้ำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้แต่อย่ำงใด 

 ขอ้ 5. ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือเจำ้หนำ้ที่ผูจ้่ำยเงนิเดอืนของขำ้พเจำ้  หกั  ณ ที่จ่ำยเงนิไดร้ำยเดอืนของขำ้พเจำ้หรือเงนิอื่นใดที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้บัจำกทำงรำชกำร 

และน ำส่งต่อสหกรณ์ตำมจ ำนวนเงนิงวดช ำระหนี้ ที่ระบุไวใ้นหนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉบบันี้ 

 ขอ้ 6. ขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบ ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หลกัเกณฑ ์ประกำศ  และเงือ่นไขกำรใหเ้งนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินผ่ำนเครื่องเอทีเอ็มตลอดจนขอ้ตกลงกำรใชบ้ริกำรทำงกำรเงนิ  

ที่ระบุไวด้ำ้นหลงัหนงัสือสญัญำกูเ้งนิฉบบันี้แลว้ ขำ้พเจำ้ยินยอมรบัพรอ้มปฏิบตัิตำม และใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของหนงัสือสญัญำกู เ้งนิฉบบันี้   มผีลผูกพนัขำ้พเจำ้โดยสมบูรณ์ทุก

ประกำร 

 ขอ้ 7.  เมือ่หนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉบบันี้ครบก ำหนด  หำกสหกรณ์ หรือขำ้พเจำ้มไิดบ้อกเลกิสญัญำใหถ้อืว่ำ หนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉบบันี้มผีลบงัคบัใชต้ลอดไป  โดยมเีงือ่นไข

คงเดมิทุกประกำรจนกว่ำจะครบก ำหนดหรือมกีำรเปลีย่นแปลงหนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉบบัใหม่    

 ขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสอืสญัญำกูฉ้บบันี้แลว้ จงึลงลำยมอืช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน                        ลงชื่อ......……………………….………..……..………..……………. ผูกู้ ้

                                                                     (………………………………..…………..…………………) 

                                                                               ค ำรบัรองของผูบ้งัคบับญัชำผูกู้ ้

         ขำ้พเจำ้…………………………………………….……..ต ำแหน่ง ……………..…..……สงักดั/โรงเรียน….…....................................... ขอรบัรองว่ำ เป็นลำยมอืชื่อของผูข้อกูเ้งนิจริงและ

ไดพ้จิำรณำตำมที่รูเ้หน็และตำมที่สอบถำมแลว้เป็นจริงทุกประกำร และผูข้อกู ้ อยู่ในระหว่ำงขอยำ้ยไป............ ไม่ขอยำ้ย  เหน็ควรอนุมตัิ ไม่ควรอนุมตัิเหตผุล........... 

                                                                                                                                      (ลงชื่อ) ……………………………….…………ผูบ้งัคบับญัชำ  

    วนัที ่1 กนัยายน 2564                                                                                 (.................................................) 

                                                          ( ห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ช่ือก ากับไว้ ) 

สัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน  -1- 



 
    หนังสอืยินยอมใหส้ว่นรำชกำร หกัเงนิช ำระหน้ี  ค่ำหุน้ หรือเงินอื่นใดใหแ้ก่สหกรณ์                                      

 และใหส้หกรณ์หกัเงินค่ำหุน้ เงนิปนัผลเงนิเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่มีสทิธิไดร้บั  โดยหกัใหส้หกรณ์เป็นล ำดบัแรก 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                      

       

                                                                                                                    ท ำที่สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์จ ำกดั 

         วนัที่...............เดอืน..........................พ.ศ. .................... 

     ขำ้พเจำ้นำยนำงนำงสำว.........................................................................อำย…ุ......ปี เลขบตัรประชำชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__

ปจัจุบนัอยู่หมู่บำ้น............................................. เลขที่................หมู่ที่................ซอย............................. ถนน...................................... ต ำบล ..............................................

อ ำเภอ....................................จงัหวดั ....................................... 

    รบัรำชกำร หรืองำนประจ ำต ำแหน่ง.............................สงักดั/โรงเรียน............................................................อ ำเภอ .............................. จงัหวดั.........................

ไดร้บัเงนิเดอืน............................บำทเงนิประจ ำต ำแหน่ง /เงนิวทิยฐำนะ ..............บำท โทรศพัท/์มอืถอื-ที่ท  ำงำน/ บำ้น ........................................................... 

    สมำชิกเลขทะเบยีนที่.....................มคีวำมประสงคใ์หส้่วนรำชกำร / หน่วยงำน ที่ขำ้พเจำ้สงักดัอยู่หกัเงนิ และน ำส่งเงนิใหส้หกรณ์ที่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิก

จงึมหีนงัสอืใหค้วำมยนิยอมฉบบันี้ต่อสหกรณ์ที่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิกอยู่เพือ่ใหต้น้สงักดัหกัส่งเงนิที่ขำ้พเจำ้มสีทิธิไดร้บัท ัง้ปจัจบุนัและอนำคต ส่งใหแ้ก่สหกรณ์ ดงันี้ 

    ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้ยินยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงนิ หกัเงนิเดอืน ค่ำจำ้ง เงนิบ  ำเหน็จ –บ ำนำญ หรือ เงนิอื่นใดที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้บัจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนที่

ขำ้พเจำ้สงักดัอยู่ ทัง้ปจัจุบนั อนำคต ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ไดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดือนและส่งช ำระหนี้ ช ำระค่ำหุน้หรือเงนิอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์แทนขำ้พเจำ้ทุกเดอืน

โดยหกัเป็นล ำดบัแรกตำมพระรำชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553  

    มำตรำ42/1เมื่อสมำชิกไดท้ ำควำมยินยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชำในหน่วยงำนของรฐัหรือนำยจำ้งในสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำน

อื่นใดที่สมำชิกปฏบิตัิหนำ้ที่อยู่หกัเงนิเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงนิอื่นใดที่ถงึก ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนัน้ เพื่อช ำระหนี้หรือภำระผูกพนัอื่นที่มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตำม

จ ำนวนสหกรณ์แจง้ไปจนกว่ำหนี้หรือภำระผูกพนันัน้จะระงบัสิ้นไปใหห้น่วยงำนนัน้หกัเงนิดงักล่ำวและส่งเงนิที่หกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

    กำรแสดงเจตนำยินยอมตำมวรรคหนึ่ง มิอำจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยินยอมกำรหกัเงนิตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นล ำดบัแรก 

ถดัจำกหนี้ภำษีอำกร และกำรหกัเงนิเขำ้กองทุนที่สมำชิกตอ้งถูกหกัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม” 

     ขอ้ 2. กรณีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร / ลูกจำ้ง และไดร้บับ  ำเหน็จ บ ำนำญหรือเงนิอื่นใดขำ้พเจำ้ยินยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงนิของส่วนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนที่ขำ้พเจำ้สงักดัอยู่ หกัเงนิจำกเงนิบ ำเหน็จ  บ  ำนำญ หรือเงนิอื่นใด ที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้บัจำกทำงรำชกำร ตำมขอ้ 1. ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ไดแ้จง้ และใหส้่งเงนิ

จ ำนวนดงักล่ำวนัน้ใหส้หกรณ์แทนขำ้พเจำ้ทุกครัง้ 

              ขอ้ 3. กำรหกัเงนิเดือน ค่ำจำ้งเงนิบ  ำเหน็จ-บ ำนำญ  หรือเงนิอื่นใด ไม่ว่ำกรณีใดตำม ขอ้ 2.เมื่อไดห้กัช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำรแลว้ (ถำ้ม)ี ขำ้พเจำ้ยินยอม

ใหห้กัเงนิดงักล่ำวส่งช ำระหนี้ใหส้หกรณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

             ขอ้ 4. หนงัสอืยินยอมใหห้กัเงนิตำม ขอ้ 3. นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่บดันี้ เป็นตน้ไปและขำ้พเจำ้สญัญำว่ำจะไม่ถอนกำรใหค้ ำยินยอมนี้ไม่ว่ำท ัง้หมดหรือบำงส่วน 

จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์หรือพน้ภำระหนี้สนิที่ขำ้พเจำ้มต่ีอสหกรณ ์เวน้แต่จะไดร้บัค ำยนิยอมเป็นหนงัสอืจำกสหกรณ์ 

              ขอ้ 5. ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ตอ้งเปลีย่นแปลงส่วนรำชกำรที่สงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนอื่นของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ขำ้พเจำ้ยินยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงนิของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขำ้พเจำ้โอนไปสงักดัมอี ำนำจหกัเงนิได ้

รำยเดือน ค่ำจำ้ง เงนิบ  ำเหน็จ-บ ำนำญ  หรือเงนิอื่นใดในลกัษณะเดียวกนัที่ขำ้พเจำ้มสีทิธิจะไดร้บัจำกทำงรำชกำรหน่วยงำนของรฐั  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

แลว้แต่กรณี เพือ่ส่งช ำระหนี้ ช ำระค่ำหุน้ หรือเงนิอื่น ใหส้หกรณ์แทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กเดือน และขำ้พเจำ้สญัญำว่ำจะถอืปฏบิตัิตำมค ำยนิยอมในหนงัสอืฉบบันี้ทุกประกำร

เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้หีนงัสอืแจง้ใหส้่วนรำชกำร หน่วยงำนของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ขำ้พเจำ้สงักดัอยู่เพือ่ด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แทนขำ้พเจำ้ก็เป็น

กำรเพยีงพอแลว้ 

             ขอ้ 6. ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงนิค่ำหุน้ เงนิฝำก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืน และเงนิที่สหกรณ์จ่ำยใหข้ำ้พเจำ้ รวมท ัง้สทิธิเรียกรอ้งต่ำงๆ ที่ขำ้พเจำ้

ไดร้บัในระหว่ำงที่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชกิสหกรณ์ ใหส้หกรณ์ในฐำนะเจำ้หนี้ของขำ้พเจำ้ หกัเงนิดงักล่ำวช ำระหนี้เป็นล ำดบัแรก ถดัจำกหนี้ภำษอีำกร และกำรหกัเงนิเขำ้

กองทุนที่สมำชิกตอ้งถูกหกัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร กฎหมำยว่ำดว้ยกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพกฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน และ

กฎหมำยว่ำดว้ยกำรประกนัสงัคม จนกว่ำจะช ำระหนี้เสร็จสิ้น  ตำมมำตรำ42/1  แห่งพระรำชบญัญตัิสหกรณ์  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2553  หนงัสอืยนิยอมฉบบันี้ท  ำขึ้น

โดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง  ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสอืนี้ท ัง้หมดแลว้ ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จงึลงลำยมอืชื่อไว ้

เป็นส ำคญัหนงัสอืยนิยอมฉบบันี้ ขำ้พเจำ้ไดท้  ำไวเ้ป็นหลกัฐำนต่อหนำ้พยำน 

 

ลงชื่อ .....................................พยำน/กรรมกำรเขต      ลงชื่อ..................................... ผูใ้หค้ ำยนิยอม (ผูกู้)้  ลงชือ่ .................................... พยำน/กำรเงนิ /ผอ./รร.,สถำบนั 

    (........................................)                     (.............................................)                     (.............................................) 
วันที่ 1 กันยายน 2564 
( ห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ช่ือก ากับไว้ ) 
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                                                                      บนัทึกขอ้ตกลงกำรใชบ้ริกำรเงนิกูผ้่ำนเครื่องเอทีเอม็                                          **ฉบบันี้ เก็บไวท้ี่สหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์จ ากดั***   

1.ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงว่ำ ในกรณีที่สหกรณ์อนุมตัิวงเงนิกูแ้ลว้จะด ำเนินกำรถอนเงนิสูงสุดไม่เกินจ ำนวนที่ธนำคำรก ำหนดใหถ้อนไดใ้นแต่ละวนัและจะคงเหลอืเงนิไวใ้นบญัชีไม่นอ้ยกว่ำ 100 บำท  

2.ในกำรท ำรำยกำรผ่ำนระบบเครื่องฝำก-ถอนเงนิอตัโนมตัิธนำคำร ผ่ำนบตัรเอทเีอ็ม  ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงท ำรำยกำรดว้ยรหสัลบัประจ ำตวัของตนเองหำกยอมใหบุ้คคลอื่น น ำบตัรไปท ำรำยกำรแทน  

ยนิยอมรบัผดิชอบแทนในกำรท ำรำยกำรทำงกำรเงนิที่เกิดขึ้น ไม่ว่ำกรณีใดๆ  ท ัง้สิ้น 

3.ในกรณีที่บตัร เอทเีอ็ม เกิดกำรสูญหำย  หรือถูกบุคคลอื่น น ำไปใชโ้ดยมไิดร้บัค ำยนิยอมจำกผูใ้ชบ้ริกำร  ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงจะรีบด ำเนินกำร แจง้อำยดับตัรดงักล่ำวต่อธนำคำรกรุงไทยฯ  ภำยใน 

24 ช ัว่โมง  นบัตัง้แต่ทรำบเหตุ และแจง้ต่อสหกรณ์ นบัตัง้แต่เวลำเริ่มท ำกำรของสหกรณ์ทนัท ีมฉิะนัน้ ขอ้ตกลงยนิยอมใหถ้อืว่ำ บรรดำรำยกำรที่เกิดขึ้นในขณะเวลำดงักล่ำว เป็นกำรกระท ำโดยตวั

ผูใ้ชบ้ริกำรเองท ัง้สิ้น 

4. เมือ่ไดร้บัเงนิกู ้หรือเงนิอื่นใด จำกสหกรณ์ ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงใหส้หกรณ์ โอนเงนิดงักล่ำวเขำ้บญัชีธนำคำรในนำมของผูใ้ชบ้ริกำร ตำมเลขบญัชีที่ระบุไวใ้นหนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉบบันี้  

5. บรรดำเอกสำร ใชบ้ริกำรท ำรำยกำรเงนิกูฉุ้กเฉินผ่ำนระบบเครื่อง เอทเีอ็มที่ใชบ้ริกำรหรือบุคคลอื่นใด ท ำรำยกำรผ่ำนเครื่องบริกำรฝำก–ถอนเงนิอตัโนมตัิโดยใชบ้ตัรเอทีเอ็ม ยนิยอมใหถ้อืว่ำเป็น

หลกัฐำน กำรใชบ้ริกำรทำงกำรเงนิระหว่ำงผูใ้ชบ้ริกำร และสหกรณ์ได ้

6. ในกรณีที่เลขที่บญัชีเงนิฝำกธนำคำรของผูใ้ชบ้ริกำรไดเ้ปลี่ยนแปลงไปไม่ว่ำดว้ยเหตุใดก็ตำม  หรือ มจี ำนวนเงนิไม่เพยีงพอกบัจ ำนวนเงนิที่มกีำรท ำรำยกำรเบกิถอนเงนิฝำก หรือ โอนเงนิ หรือ 

ผูใ้ชบ้ริกำรท ำผิดเงือ่นไขกำรใหบ้ริกำรตำมขอ้ตกลงฯและหนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉบบันี้   ผูใ้ชบ้ริกำรตกลงยนิยอมใหธ้นำคำรระงบัและ/หรือยกเลกิกำรใหบ้ริกำรตำมรำยกำรนัน้ๆ ทนัท ี โดยไม่ถือเป็น

ควำมบกพร่องหรือกำรปฏบิตัิผดิสญัญำของสหกรณ์แต่อย่ำงใด 

7. ผูใ้ชบ้ริกำร ตกลงยินยอมใหธ้นำคำรปรบัเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ตำมที่ธนำคำรเหน็สมควร โดยถือว่ำผูใ้ชบ้ริกำรไดร้บัทรำบกำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว แลว้นบั

จำกวนัที่สหกรณ์ไดร้บัหนงัสอืแจง้จำกธนำคำร  หรือนบัแต่ไดม้กีำรปิดประกำศของสหกรณ์เกี่ยวกบักำรเปลีย่นแปลงอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำว 

8. ผูใ้ชบ้ริกำร ตกลงยินยอมใหธ้นำคำรหกัเงนิค่ำธรรมเนียมกำรใชบ้ริกำร และ/หรือค่ำใชจ้่ำย และ/หรือค่ำเสยีหำยใดๆ ที่ผูใ้ชบ้ริกำรตอ้งรบัผิดชอบชดใชใ้หแ้ก่ธนำคำรตำมบนัทึกขอ้ตกลงกำรใช ้

บริกำร  จำกบญัชีเงนิฝำกสมำชิกที่มอียู่กบัธนำคำร เพือ่ช ำระหนี้ดงักล่ำวไดท้นัท ี ตำมที่ธนำคำรเหน็สมควร  

9. บนัทกึขอ้ตกลงกำรใชบ้ริกำรเงนิกูผ้่ำนเครื่อง เอทเีอ็ม ฉบบันี้ใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่ง ของขอ้ตกลงฯและหนงัสอืสญัญำกูเ้งนิ หำกมขีอ้ควำมใดในบนัทึกฉบบันี้ ขดัแยง้กบัขอ้ควำมตำมหนงัสอืสญัญำกู ้

เงนิ ใหต้ีควำมตำมขอ้ตกลงและหนงัสอืสญัญำกูเ้งนิฉบบันี้ 

 ขำ้พเจำ้ไดร้บัทรำบและเขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสอืสญัญำกูเ้งนินี้แลว้  จงึลงลำยมอืช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน      ลงชื่อ ................................................... ผูใ้ชบ้ริกำร(ผูกู้)้ 

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

 หนังสอืแสดงควำมประสงคข์องสมำชิกสหกรณ์ตำมบนัทึกขอ้ตกลงกำรใหบ้ริกำรระหว่ำง 

                                     บมจ.ธนำคำรกรุงไทย กบั สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์ จ ำกดั ฉบบั        ลงวนัที่   19  กนัยายน  2549 
 

วนัที่..........เดอืน ................................ .. พ.ศ.................... . 
 ดว้ยขำ้พเจำ้ .................................................................... ปจัจุบนัอยู่บำ้น................................บำ้นเลขที่ .............. หมู่ที่.............ถนน................................... 

ต ำบล ..........................  .... อ ำเภอ .............................จงัหวดั...............................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ผูใ้หค้วำมตกลง” 

 โดยที่ (ก)  บมจ.ธนำคำรกรุงไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “ธนำคำร” และ สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์จ ำกดั ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ ำ “สหกรณ์” ไดร่้วมกนั

จดัท ำบนัทึกขอ้ตกลงกำรใหบ้ริกำรทำงกำรเงนิแก่สมำชิกของสหกรณ์ที่ไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกูจ้ำกสหกรณ์ โดยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกสข์องธ นำคำร ฉบบัลงวนัที่

................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “บนัทกึขอ้ตกลงฯ”   

 (ข)  ผูใ้หค้วำมตกลงเป็นสมำชิกของสหกรณ์ที่ มีบญัชีเงนิฝำกที่เปิดไวก้บัสหกรณ์ และ/หรือ ไดร้บัอนุมตัิวงเงนิกูจ้ำกสหกรณ์และมคีวำมประสงคเ์ขำ้ร่วมใช ้

บริกำรทำงกำรเงนิกบัธนำคำร ตำมบนัทึกขอ้ตกลงฯ ดงักล่ำว 

โดยหนงัสอืฉบบันี้ ผูใ้หค้วำมตกลงขอแสดงควำมประสงคใ์นกำรเขำ้ร่วมใชบ้ริกำรทำงกำรเงนิกบัธนำคำรดงักล่ำว และไดจ้ดัท ำหนงัสอืฉบบันี้ใหไ้วแ้ก่ธนำคำร 

โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1.ผูใ้หค้วำมตกลงขอใหค้ ำรบัรองและยืนยนัว่ำ ผูใ้หค้วำมตกลงมฐีำนะเป็นสมำชิกของสหกรณ์ที่มีบญัชีเงินฝำกที่เปิดไวก้บัสหกรณ์ และ/หรือ ไดร้บัอนุมตัิ

วงเงนิกูจ้ำกสหกรณ์และมคีวำมประสงคเ์ขำ้ร่วมใชบ้ริกำรทำงกำรเงนิกบัธนำคำร ตำม (ข) ขำ้งตน้ และผูใ้หค้วำมตกลงยินยอมผูกพนัตนต่อธนำคำรในกำรที่จะปฏบิตัิ

ตำมเงือ่นไขและขอ้ตกลงในบนัทกึขอ้ตกลงฯดงักล่ำวทุกประกำรโดยไดเ้ปิดบญัชีเงนิฝำกออมทรพัยเ์ลขที่บญัชี__- __  __  __ - __  __  __ - __  __ - __
ชื่อบญัชี............................................. บมจ. ธนำคำรกรุงไทย  สำขำ.............................................ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่ำ “บญัชีเงนิฝำก” และจะรกัษำสภำพบญัชี เงนิ

ฝำกไวต้ลอดเวลำที่ผูใ้หค้วำมตกลงยงัคงมภีำระหนี้คำ้งช ำระอยู่กบัสหกรณ์ 

2.ผูใ้หค้วำมตกลงขอใหค้วำมยนิยอมแก่ธนำคำรในกำรหกัเงนิจำกบญัชีเงนิฝำกของผูใ้หค้วำมตกลง เพื่อช ำระค่ำธรรมเนียม ค่ำใชจ่้ำยและ/หรือค่ำบริกำรใดๆ 

อนัเนื่องจำกกำรใหบ้ริกำร ตำมบนัทกึขอ้ตกลงใหแ้ก่ธนำคำร รวมท ัง้ขอ้ตกลงยนิยอมปฏบิตัิ ตำมเงือ่นไขต่ำงๆ  ที่ระบุไวใ้นบนัทกึขอ้ตกลงฯ ทุกประกำร 

3.คู่สญัญำทุกฝ่ำยตกลงใหถ้อืหนงัสอืฉบบันี้เป็นส่วนหนึ่งของบนัทกึขอ้ตกลงฯ  หำกมขีอ้ควำมใดในหนงัสอืฉบบันี้ขดัหรือแยง้กบัขอ้ควำมในบนัทกึขอ้ตกลงฯ 

  คู่สญัญำทุกฝ่ำยตกลงใหบ้งัคบัและตีควำมตำมที่ระบุในบนัทกึขอ้ตกลงฯ เป็นส ำคญั 

        ลงชื่อ ...................................................... ผูใ้ชบ้ริกำร (ผูกู้)้ 

                                    (.......................................................) 
วนัที่ 1 กนัยายน 2564    
          ( ห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ช่ือก ากับไว้ )          

สัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน  -3- 



 หนังสอืยินยอมใหห้กัเงินเดือน ณ ที่จำ่ย 

                  เขยีนที่……………….…………………….…………………………. 

                                                                                                                วนัที่ …..…เดอืน………………………พ.ศ.……………..……. 

เรียน   ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกำฬสนิธุ ์ / ผูอ้ ำนวยกำร / หวัหนำ้หน่วยงำน ทุกแห่ง 

              ข ้อ 1.ข ้ำพ เจ ้ำ  (ผู ้ กู ้)น ำยน ำงน ำงส ำว……………………….………………………..……………….…อ ำยุ .... ........ปี  สม ำชิ ก เล ขท ะ เบี ย น

ที่……………….....…ต ำแหน่ง...............................  สงักดั/โรงเรียน………….…………….….……….………อ ำเภอ…………..…….... จงัหวดักำฬสินธุ์  ไดกู้เ้งนิจำกสหกรณ์

ออมทรัพย์ค รูกำฬสิน ธุ์ จ ำก ัด  ตำมส ัญญำที่  .........……ลงว ันที่………… เดือน ……………..…. พ.ศ. .............  เงินกู ้จ ำนวน  …………............… บำท 

(..........................................................)  ขำ้พเจำ้ยินยอมใหห้วัหนำ้กำรเงนิ  หรือผูม้หีนำ้ที่จ่ำยเงนิเดือนของหน่วยงำน  ที่ขำ้พเจำ้สงักดัหกัเงนิเดือน  หรือเงนิอื่นใดที่

ขำ้พเจำ้มสีทิธิไดร้บัจำกหน่วยงำนที่ขำ้พเจำ้สงักดั เพื่อช ำระหนี้ตำมสญัญำเงนิกู ้ไม่ว่ำจะเป็นหนี้ตน้เงนิ ดอกเบี้ย ค่ำอุปกรณ์แห่งหนี้   และค่ำเสยีหำยตำมที่ปรำกฏ ใน

สญัญำเงนิกู ้ ใหไ้ดจ้นเต็มจ ำนวน และครบตำมสญัญำกำรกูเ้งนิ  ท ัง้นี้  โดยไม่จ ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวล่วงหนำ้ใหผู้กู้ย้ินยอมทรำบก่อน และในกรณีที่ขำ้พเจำ้ยำ้ย

หน่วยงำนขำ้พเจำ้ยินยอมใหห้วัหนำ้กำรเงนิ  หรือผูม้หีนำ้ที่จ่ำยเงนิเดือนของหน่วยงำนที่ขำ้พเจำ้สงักดัใหม่ หกัเงนิ หรือเงนิอื่นใดที่ขำ้พเจำ้มสีทิธิไดร้บัจำกหน่วยงำนที่

ขำ้พเจำ้สงักดัใหม่ เพือ่ช ำระหนี้ดงักล่ำวใหก้บัสหกรณ์ต่อไปจนครบตำมสญัญำ 

 
           ขอ้ 2.  ขำ้พเจำ้ …………………………………………..…….….ผูค้ ้ำประกนัคนที่ (1)   ขำ้พเจำ้ ………………………………………..…….….ผูค้ ้ำประกนัคนที่ (2)     

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

               ได้ค ้ ำประกนักำรกูเ้งินของ นำย  นำง นำงสำว .……………….…………………………………………..…ผู ้กู  ้ตำมสญัญำกำรกู เ้งินเลขที่ .………ลง

วนัที่…..… เดอืน……. พ.ศ. ......... ยินยอมใหห้วัหนำ้งำนกำรเงนิของหน่วยงำนที่ขำ้พเจำ้สงักดัหกัเงนิเดือน หรือ เงนิอื่นใดที่ขำ้พเจำ้มสีทิธิไดร้บัจำกหน่วยงำนที่ขำ้พเจำ้

สงักดัเพื่อช ำระหนี้แทนผูกู้ ้ในกรณีที่ผูกู้ไ้ม่ช ำระหนี้ตำมขอ้1.ใหแ้ก่สหกรณ์ฯและในกรณีที่ขำ้พเจำ้ยำ้ยหน่วยงำนขำ้พเจำ้ยินยอมใหห้วัหนำ้งำนกำรเงนิของหน่วยงำนที่

ขำ้พเจำ้สงักดัใหม่ หกัเงนิเดือนหรือเงนิอื่นใดที่ขำ้พเจำ้มสีทิธิไดร้บัจำกหน่วยงำนที่ขำ้พเจำ้สงักดัใหม่  เพื่อช ำระหนี้ดงักล่ำวใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์ จ ำกดั 

ต่อไปและใหม้ผีลบงัคบัใชต้ำมพระรำชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542  และแกไ้ข ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2553 มำตรำ 42/1 

       อนึ่ง หนงัสอืยินยอมใหห้กัเงินเดือนฉบบันี้  ขำ้พเจำ้จะไม่เพกิถอนจนกว่ำจะชดใชเ้งนิกูจ้นเสร็จสิ้น หรือ ไดร้บัควำมยินยอมจำกสหกรณ์ออมทรพัยค์รู

กำฬสนิธุ ์ จ ำกดัก่อน                                                                                                             

(ลงชื่อ)..............................พยำน/กรรมกำรสหกรณ ์(ลงชื่อ) …………..……….….ผูใ้หค้ ำยนิยอม (ผูย้ื่นค ำขอกู)้ (ลงชื่อ)............................พยำน/กำรเงนิ /ผอ./รร.,สถำบนั  

      (………..……….……..………....)               (………..……….………..………....)                       (………..……….…..…..………....)   

 

เรียน   ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสินธุ ์ จ ำกดั  

  ตำมที่ นำย นำง นำงสำว .……………………….…………………………..……………..…….……… สมำชิกเลขทะเบียนที่  …………………………..…... 

สงักดั/โรงเรียน .......................................................... อ ำเภอ....................................................................  จงัหวดักำฬสนิธุ ์   ไดร้บัอนุมตัิใหกู้เ้งนิเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ผ่ำนเครื่องเอที เอ็ม นี้   ตำมส ัญญำเลขที่  .............................…ลงวนัที่……………………….…… เดือน ………………………..…….…. พ.ศ. .............................         

เงนิกูจ้ ำนวน...........................…….……..บำท (..........................................................................) ระยะเวลำตำมสญัญำส่งงวดช ำระหนี้  ………………….…..งวด     

ช ำระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบี้ยเงนิกูเ้ดอืนละ ……………………….….... บำท   นัน้   

          ขำ้พเจำ้  ขอรบัรองว่ำผูกู้เ้ป็นผูม้คีวำมสำมำรถในกำรส่งช ำระหนี้ เงนิกู ้จำก สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์จ ำกดั  และยินยอมหกัเงนิเดือน  หรือ  เงนิ

ไดอ้ื่นใดของผูกู้ ้เพือ่ช ำระหนี้เงนิกู ้ต่อสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกำฬสนิธุ ์ จ ำกดั เป็นรำยแรกตลอดจนครบตำมสญัญำ 

 
 
                 (ลงชื่อ) ………………….………..…………….ผูร้บัรอง                            (ลงชื่อ)………………….…………….………….ผูร้บัรอง 

                        (…………………..………..…………….)                                               (………………….……….……………….) 

                    หวัหนำ้งำนกำรเงนิ / ผูช่้วยหวัหนำ้กำรเงนิ                                                         ผูอ้  ำนวยกำร /รองผูอ้  ำนวยกำร  

                                                                                                                   หวัหนำ้หน่วยงำน /ผูช่้วยหวัหนำ้หน่วยงำน 
     วนัที่ 1 กนัยายน 2564    
( ห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ช่ือก ากับไว้ ) 

สัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน  -4- 



 

  
 

 สมาชิกเลขทะเบียนท่ี 1- ปัจจุบัน  
รายละเอยีดการช าระเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ผ่านเคร่ือง ATM ธนาคารกรุงไทย   * ก าหนดส่งช าระ 36  งวด * 

ท่ี 
จ านวน
เงินกู ้

ช าระงวดละ..
บาท/เดือน ท่ี จ านวนเงินกู ้

ช าระงวดละ....
บาท/เดือน ท่ี 

จ านวน
เงินกู ้

ช าระงวดละ....
บาท/เดือน 

1 10,000 400 6 60,000 1,900 11 110,000 3,400 
2 20,000 700 7 70,000 2,200 12 120,000 3,800 
3 30,000 1,000 8 80,000 2,500 13 130,000 4,100 
4 40,000 1,300 9 90,000 2,800 14 140,000 4,400 
5 50,000 1,600 10 100,000 3,100 15 150,000 4,700 

 
 
 
 

**************************************************************************.................................................................................................................................................................. ...............................................................................................................******************** *********************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


