
โปรดแนบเอกสารพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

1.  สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรพนักงาน  ผูกู , คูสมรส และบุคคลอื่นท่ีสามารถสอบถามการทวงหนี้ได 

2.. ตนฉบับใบแสดงการจายเงนิเดอืนผูกูฉบับกอนเดอืนท่ีขอกู 1 เดอืน  

3. สําเนาหนาบัญชีเงนิฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน (ช่ือผูกู) ท่ีใชรวมกับบัตรเอทีเอ็ม 

รับท่ี........................./.................... 

วันท่ี.............................................. 

สัญญากูท่ี.................../.................. 

วันท่ี.............................................. 

(ฉบับแกไข)  
 

 

 

คําขอใชบรกิารเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ เอทเีอ็ม 

สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมภิาค จํากัด 

 

เขยีนท่ี      

วันท่ี      

เรียน คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมภิาค จํากัด 

ขาพเจา                อายุ     ป สมาชิกเลขท่ี                 .    

ตําแหนง         สังกัดประปา/กอง/ฝาย/สํานัก                                   .□ สมาชิกเกษียณอาย/ุสมาชิกลาออก  

สถานภาพการสมรส □ สมรส □ โสด □ หยา □ เสยีชีวติ  ไดรับเงนิเดอืน ๆ ละ               บาท ทุนเรือนหุน             บาท  

ที่อยูตามทะเบยีนบาน เลขท่ี                หมูท่ี            ถนน                               ซอย              .         

ตําบล/แขวง                        อําเภอ/เขต                       จังหวัด                 รหัสไปรษณยี      . 

ที่อยูที่สามารถตดิตอได เลขท่ี                หมูท่ี            ถนน                               ซอย              .         

ตําบล/แขวง             อําเภอ/เขต               จังหวัด            รหัสไปรษณยี        โทรศัพท                   .   

ชื่อคูสมรสและบุคคลอ่ืนที่สามารถสอบถามการทวงหนี้ได 

1. คูสมรส                                                                                  โทรศัพท                              .    

2. บุคคลอื่น                                                                                     โทรศัพท                              . 

ขาพเจามีความประสงคขอใชบริการเงินกูฉุกเฉินเอทีเอ็ม จากสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด ในวงเงิน 

จํานวน                               บาท (...................................................................................) ผานระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงนิอัตโนมัติ 

ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ช่ือบัญชี (นาย/นาง/นางสาว)            .    

เลขท่ีบัญชี..................................................ธนาคารกรุงไทยสาขา........................................โดยขาพเจายอมรับท่ีจะปฏิบัติตาม

ขอกําหนดและเงื่อนไขการใชบริการแนบทายคําขอนี้ พรอมท้ังยินยอมใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หักคาธรรมเนียมการทํา

รายการโอนเงนิดังกลาว 

ลงช่ือ         ผูขอใชบริการ                                                                                                                                                                                     

                  (     ) 

สําหรับเจาหนาที ่

เจาหนาที่ผูตรวจเอกสาร 

ไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว 
 

เห็นควรอนุมัติในวงเงนิ                   บาท 

ลงช่ือ                                . 

วันท่ี                                 . 

ผูวนิจิฉัยเงนิกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิเอทเีอ็ม 

อนุมัติ 

 

                                              . 

(                                ) 

วันท่ี                                 . 

เจาหนาที่ผูบนัทกึขอมูล 

ไดบันทึกขอมูลเขาสูระบบเรียบรอยแลว 
 

                                               . 

(                                ) 

วันท่ี                                 . 

 

 

 

 



(ฉบับแกไข)  

ขอกําหนดและเง่ือนไขการใชบรกิาร  

กูเงินฉุกเฉนิผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัตกิรุงไทย ATM 

 

ขาพเจาในฐานะสมาชิกสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด ผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย 

ยนิยอมปฏบิัตติามขอกําหนดและเงื่อนไข ดังนี้ 

1. บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย เปนของธนาคารกรุงไทยสมาชิกผูถือบัตรเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมบัตร

รายปและคาธรรมเนยีมอื่นๆตามที่ธนาคารกรุงไทยกําหนด 

2. กรณีบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยของสมาชิก ชํารุด หรือสูญหาย หรือธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ

ใหบริการ หรือยกเลิกการใหบริการ เปนหนาที่ของสมาชิกที่จะตองตกลงกับธนาคารกรุงไทย รวมทั้ง

คาธรรมเนยีมหรอืคาใชจายตางๆ 

3. กรณีมีเหตุจําเปนสหกรณมีสิทธิยกเลิกการใหบริการในสวนที่เกี่ยวของกับสหกรณ โดยไมตองแจงให

สมาชิกผูใชบรกิารทราบลวงหนา 

4. เมื่อผูยื่นคําขอใชบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มไดรับอนุมัติใหใชบริการบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย

เพื่อเบิกถอนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม จากบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของสมาชิกตามที่ระบุไวใน    

คําขอใชบรกิารเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิเอทเีอ็ม สหกรณจะถือวาบัตรดังกลาวเปนบัตรที่ใชบริการเงินกูเพื่อเหตุ

ฉุกเฉนิเอทเีอ็ม 

5. ผูถอืบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ยอมรับวาการใชบริการใดๆ ที่สหกรณจัดใหมีขึ้นเกี่ยวกับบัญชีเงินกูเพื่อ

เหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม ที่สมาชิกมีอยูกับสหกรณและไดระบุไวในคําขอใชบริการเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็ม 

หรอืไมเกี่ยวกับบัญชีใดๆ ของผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย หากไดกระทําไปโดยใชรหัสลับประจําบัตร

เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใชบริการนั้นตามที่สหกรณ กําหนดถูกตอง

สมบูรณแลวผูถอืบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยไมตองทําหรือลงลายมือช่ือในเอกสารใดๆ เพื่อเปนหลักฐาน

ในการนั้นอีกและผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ตองรับผิดชอบในการกระทําดังกลาวเสมือนหนึ่งผูถือ

บัตรเอทเีอ็มธนาคารกรุงไทย กระทําการดวยตนเอง ทัง้นี้ไมวาจะเกดิจากการทุจรติของบุคคลภายนอกที่นํา

บัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยไปใชหรือไมก็ตาม สมาชิกผูถือบัตรตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหาย

เหลานัน้ทัง้สิ้น 

6. สหกรณสงวนไวซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงขอกําหนดและเงื่อนไข ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมในการทํา

รายการตางๆโดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

7. ใหถอืวาคูมอืหรอืเอกสารใดๆ เกีย่วกับการใชบรกิารบัตรเอทเีอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่งสหกรณไดมอบหรือสง

ให ผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย แลวหรอืที่สหกรณประกาศหรอืกําหนดระเบียบสหกรณเพิ่มตอไปในภาย

หนานัน้ เปนสวนหนึ่งของขอกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใชบัตรเอทเีอ็มธนาคารกรุงไทยนี้ดวย 

8. เมื่อผูถอืบัตรเอทเีอ็มธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนแปลงที่อยู หนวยงานสังกัดและหมายเลขโทรศัพท จะตองแจง

ใหสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษรหากมีเอกสารหรือหนังสือใดๆที่สหกรณสงไปยังผูถือบัตรเอทีเอ็ม

ธนาคารกรุงไทย ตามตําบลที่อยูและ/หรือหนวยงานตามที่แจงไวใหถือวาผูถือบัตรเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย    

ไดทราบขอความในเอกสารหรอืหนังสอืนัน้ๆแลว 

 

 

 



(ฉบับแกไข)  
 

 

หนังสอืสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉนิ เอทเีอ็ม 

สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมภิาค จํากัด 

         เขยีนที ่       . 

         วันที ่       . 

เรยีน คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

ขาพเจา                              อายุ        ป สมาชิกเลขที ่           . 

ตําแหนง    สังกดังาน                    การประปาสวนภูมภิาคสาขา/กอง                      .              

การประปาสวนภูมภิาคเขต/ฝาย                             โทรศัพท                    .                       

ไดรับเงินเดอืน ๆ ละ              บาท ทุนเรอืนหุน                 บาท             

 ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉนิ เอทเีอ็ม จากสหกรณ ในวงเงินจํานวน                          บาท 

(                                     ) โดยนําไปใชจายในครอบครัว 

 ขอ ๒. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระคนืตนเงินกูเปนงวดรายเดอืนภายใน     งวด (ทั้งนี้ไมเกิน 12 งวดเดือน) 

นับจากวันที่สหกรณโอนเงินกูครั้งสุดทายจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ เขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา 

(ตนเงินงวดละไมต่ํากวา 500 บาท)  พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณกําหนดและประกาศใช 

(อัตรารอยละ 6.25  ตอป)  

          ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดในวรรคแรกไดตามที่เห็นสมควรและ

เหมาะสม โดยไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา  

 ขอ ๓. การรับเงินกูตามจํานวนในขอ๑. เมื่อสหกรณอนุมัติวงเงินกูแลว ขาพเจาตกลงจะทํารายการดวยบัตร

เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยผานระบบเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยโอนเงินเขา

บัญชีเงนิฝากออมทรัพยธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของขาพเจา ช่ือบัญชี                                 .    

เลขที่บัญชี                        ธนาคารกรุงไทยสาขา         .      

โดยมจํีานวนเงินที่ขอโอนตามความประสงคของขาพเจา แตไมเกินจํานวนเงินกูตามขอ ๑. และขาพเจายินยอมใหถือ

วา การโอนเงนิกูเขาบัญชีของขาพเจาในวันใด ใหถอืเปนหลักฐานวาขาพเจาไดรับเงนิกูไปเรยีบรอยแลวในวันนัน้ 

         กรณทีี่มขีอผิดพลาดไมวากรณใีดๆ ขาพเจายินยอมใหสหกรณดําเนินการปรับปรุงแกไขหรือเรียกเงินคืน

ไดทันท ีและใหสหกรณแจงขาพเจาทราบโดยเร็ว 

 ขอ ๔. ขาพเจายนิยอมใหนายจาง หรอืผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่จายเงิน หักเงินไดรายเดือนหรือเงินอื่นใด 

ที่นายจางพึงตองจายแกขาพเจา สงชําระหนี้ภายใตเงื่อนไขสัญญาขอ ๒. แกสหกรณแทนขาพเจาตามที่สหกรณแจงให

ทราบไดทันท ี

         กรณสีมาชิกเกษยีณอายหุรอืออกจากงาน สามารถชําระหนี้ ณ ที่ทําการสหกรณหรือซื้อตั๋วแลกเงินหรือ

โอนเงนิเขาบัญชีธนาคารกรุงไทยของสหกรณพรอมแสดงหลักฐานการโอน 

 

/....ในกรณ ี

สัญญากูท่ี.................................... 

วันท่ี............................................ 



(ฉบับแกไข)  
-2- 

 

         ในกรณีหนี้เงินกูถึงกําหนดชําระโดยสิ้นเชิง ขาพเจาจะชําระหนี้หรือยินยอมใหนายจางหรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากนายจางใหทําหนาที่จายเงิน หักเงินไดรายเดอืนหรอืเงินอื่นใดที่นายจางพึงตองจายแกขาพเจาสงชําระหนี้

ที่คางชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้นโดยมติองรอจนครบงวดชําระหนี้ตามสัญญา 

ขอ ๕. ขาพเจาสัญญาวาในระหวางที่การชําระหนี้ตามสัญญายังไมเสร็จสิ้น ขาพเจาจะไมเพิกถอนความยินยอม

ที่ใหไวตามสัญญาขอ๔. ที่ใหนายจางหรือผูไดรับมอบหมายจากนายจางหักเงินไดรายเดือนหรือเงินอื่นใดที่นายจางพึง

ตองจายแกขาพเจา สงชําระหนี้แกสหกรณ เวนแตจะไดรับความยนิยอมจากสหกรณ 

 ขอ ๖. เมื่อสหกรณ อนุมัติวงเงินกูใหแกขาพเจาแลว หากขาพเจามีหนี้เงินกูฉุกเฉินเดิมคางชําระอยูกับสหกรณ

เปนจํานวนเทาใด ขาพเจายนิยอมใหถอืวาจํานวนหนี้คงเหลือดังกลาวนั้นเปนสวนหนึ่งของวงเงินกูตามคําขอและหนังสือ

สัญญากูเงินฉบับนี้ และใหคําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฉบับเดิมเปนอันระงับไป ขาพเจามีสิทธิทํา

รายการโอนเงินกูภายในวงเงินกูคงเหลือหลังจากวงเงินที่ไดรับอนุมัติ หลังจากหักชําระหนี้ตามสัญญากูเงินเพื่อเหตุ

ฉุกเฉนิเดมิออกแลว 

 ขอ ๗. กรณีขาพเจายายที่อยูหรือตองการเปลี่ยนแปลงขอมูลตางๆจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจง

ใหสหกรณทราบเปนลายลักษณอักษรหรือตามแบบฟอรมที่สหกรณกําหนดโดยทันท ี

 ขอ ๘. ขาพเจายนิยอมและผูกพันตามขอบังคับ ตามระเบยีบ ประกาศและมตติางๆของสหกรณทุกประการ 

 ขอ ๙. คําขอและหนังสือสัญญากูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเอทีเอ็มฉบับนี้ ใหมีผลบังคับใชตลอดไปจนกวาสหกรณ 

หรือขาพเจาจะไดบอกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับใหม เวนแตในกรณีที่ขาพเจาเปนผูบอกเลิกหรือ

เปลี่ยนแปลงสัญญา เมื่อสัญญาเงนิกูฉบับนี้มผีลบังคับใชแลวไมนอยกวา 3 เดอืน 

          ขาพเจาไดอานขอความขางตนโดยตลอดและเขาใจดีแลว จงึไดลงลายมอืช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

  

ลงช่ือ     ผูกู 

                    (     ) 

 

 

ลงช่ือ     พยาน 

                    (     ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    - ขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2544 ขอ 27(2) สมาชกิที่ผดินัดการสงเงินงวดชําระหน้ี ไมวาตนเงิน 

     หรอืดอกเบี้ยในปใด จะไมมสีทิธไิดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปน้ัน 

- กรณีท่ีสหกรณฯไมสามารถหักเงินเดอืนชําระหน้ีไดครบถวน ใหสมาชกิตดิตอชําระหน้ี 

   ภายในเดอืนน้ัน ๆ มฉิะน้ันสหกรณฯ จะทําการระงับการกูเงินเพื่อเหตฉุุกเฉนิเอทีเอ็มทันที  

   จนกวาจะมกีารยื่นคําขอกูใหม เพื่อตรวจสอบสทิธกิารกูอกีคร้ัง 
 




