
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

เรื�อง  หลกัเกณฑ์และวธีิการกู้เงินเพื�อเหตุฉุกเฉิน ATM 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ 4 และขอ้ 8 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั  
วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ. 2557 และมติคณะกรรมการดาํเนินการชุดที, 55  คราวประชุม 
ครั. งที,  2/2557 เมื,อวนัที, 22  ธนัวาคม 2557 อนุมติัใหด้าํเนินการใหบ้ริการโครงการเงินกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉิน 
ATM แก่สมาชิกที,มีอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัยื,นคาํขอกู ้วงเงินกู ้
ไมเ่กินคนละ 20,000 บาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื,อใหส้มาชิกสหกรณ์ฯ นาํเงินไปใชจ่้ายในครอบครัว 
และในชีวติประจาํวนั ตามความประสงคข์องสมาชิกสหกรณ์ และยื,นคาํขอกูเ้งินไดต้ั.งแต่วนัที,  23 ธนัวาคม  
2557  เป็นตน้ไป โดยมีรายละเอียด  ดงันี.  

1. คุณสมบติัของผูกู้ ้
1.1 อายกุารเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และอายุ 20 ปีบริบรูณ์ขึ.นไป ณ วนัยื,นคาํ

ขอกูเ้งินโดยมีเงินไดห้รือมีสิทธิไดรั้บเงินไดต้ลอดอายสุัญญาและสามารถหกั ณ ที,จ่ายได้
ในจงัหวดัชยันาท 

1.2 ในรอบ 12 เดือนที,ผา่นมา ไม่เป็นผูผ้ดินดัการชาํระหนี.  และในรอบ 3 เดือนที,ผา่นมา 
สามารถหกัเงินได ้ณ ที,จ่ายไดค้รบถว้นเป็นปกติและไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวา่งถูกอายดัเงินหุน้
และหรือเงินปันผลและหรือเงินเฉลี,ยคืนตามกฎหมาย 

1.3 มีเงินไดร้ายเดือนหกั ณ ที,จ่ายและยนิยอมใหห้กัเงินชาํระหนี.  ณ ที,จ่ายตามกฎหมายสหกรณ์ 
2. จาํนวนเงินใหกู้ ้  

เงินกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉิน ATM ใหมี้จาํนวนไม่เกิน 20,000 บาท  
3. อตัราดอกเบี.ย 

ตามประกาศของสหกรณ์  (หากกรณีสมาชิกผดินดัชาํระหนี.ไมไ่ดรั้บเงินเฉลี,ยคืนตามจาํนวน
เดือนที,ผดินดัในแต่ละปี) 

4. ขั.นตอนการขอกูเ้งินและรับเงินกู ้
4.1 ยื,นคาํขอกูเ้งินเพื,อเหตุฉุกเฉิน ATM (ตามแบบคาํร้องของสหกรณ์ฯ) ณ สาํนกังานสหกรณ์ฯ 

ดว้ยตนเองทุกวนัทาํการ รอตรวจเอกสารและลงนามสัญญากูเ้งินทนัที (ทาํสัญญาครั. งเดียว
ใชไ้ดต้ลอดไป) 

4.2 สมาชิกเปิดบตัร  THANCHART CO-OP-D CARD  กบัธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
สาขาชยันาท 

4.3 หลงัจากลงนามสัญญากูเ้งินและจดัทาํบตัร THANCHART CO-OP-D CARD แลว้ 7 วนั   
ทาํการ จึงทาํการเบิกเงินกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉิน ATM ณ ตูเ้บิกเงิน ATM ของธนาคารได ้



 
4.4 สมาชิกตอ้งชาํระคา่ธรรมเนียมบตัร  ปีละ 200 บาท 

5. จาํนวนเงินผอ่นชาํระ 
5.1 ใหผ้อ่นชาํระหนี. เงินตน้ไมต่ ํ,ากวา่เดือนละ 200 บาท พร้อมดอกเบี.ย 
5.2 คืนเป็นยอดไดต้ามความพร้อมของผูกู้ ้โดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 
5.3 คืนปิดบญัชีไดโ้ดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 
5.4 ชาํระเงินงวดแรกตามงวดระยะเวลาการแจง้หกัเงิน ณ ตน้สังกดั 

6. เงื,อนไขการชาํระเงินกู ้
หกัจากหน่วยงานตน้สังกดั 

7. การพิจารณาอนุมติัเงินกู ้
7.1 สมาชิกจะกูเ้งินฉุกเฉิน ATM  ได ้ ตอ้งมีเงินเดือนเหลือให้พอหกัเงินกู ้
7.2  การใหเ้งินกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉิน ตอ้งเสนออนุมติัคาํขอกูต่้อคณะกรรมการดาํเนินการหรือ 

คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือ
เลขานุการ หรือกรรมการดาํเนินการ หรือผูจ้ดัการ หรือผูที้,ไดรั้บมอบหมายตามที,เห็นสมควรเป็นวินิจฉยัให้
เงินกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาํเนินการกไ็ด ้และใหผู้ไ้ดรั้บมอบหมายดงักล่าวแถลงรายการเงินกู้
เพื,อเหตุฉุกเฉินที,ใหไ้ปและระยะเวลาส่งคืนเพื,อใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบทุกเดือน 

 ในกรณีมีเหตุจาํเป็นหรือเหตุสุดวสิัยไมส่ามารถผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นตามวรรคแรกได ้
ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเหรัญญิก หรือเลขานุการเป็นผูพ้ิจารณาวินิจฉยั 
 

ทั.งนี.   ตั.งแต่บดันี. เป็นตน้ไป 
 
                                       ประกาศ  ณ  วนัที,  22  ธนัวาคม  พ.ศ. 2557 
                                   
 
 
 
 

                      (นายเรวตัร  เอี,ยมรอด) 
                                                                         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท  จาํกดั 
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คาํขอและสัญญาเงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน ATM 
       เขียนที,..................................................... 
       วนัที,.......เดือน.....................พ.ศ. ............ 
 

 ขา้พเจา้......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั 
เลขทะเบียน.............ตาํแหน่ง.............................สังกดัหน่วยงาน/โรงเรียน.............................................. 
อาํเภอ............................จงัหวดัชยันาท หมายเลขโทรศพัท/์มือถือ....................................... ซึ, งต่อไปนี.  
เรียกวา่ผูกู้ ้ทาํสัญญาใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชยันาท จาํกดั ซึ, งเรียกวา่ผูใ้หกู้ ้เพื,อเป็นหลกัฐาน 
การขอกูเ้งินเพื,อเหตุฉุกเฉิน ATM ดงันี.  
       ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินเพื,อเหตุฉุกเฉิน ATM เป็นจาํนวนเงิน..............................................บาท 
(.............................................................) ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน 
งวดละ..........................บาท พร้อมดว้ยดอกเบี.ย (อตัราดอกเบี.ยตามที,สหกรณ์กาํหนด) เป็นจาํนวน 
...............งวด ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ขอ้ 2.  เมื,อขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ดงันี.  

2.1 ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ที,ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ที,ไดรั้บ 
มอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ตามจาํนวนงวดชาํระหนี.ขอ้ 1. เพื,อส่งต่อสหกรณ์ 

2.2 ยอมใหถื้อวา่ ในกรณีใด ๆ ดงักล่าวตามขอ้บงัคบัขอ้ 18 การควบคุมหลกัประกนัและการ 
เรียกคืนเงินกูเ้ป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ.นเชิงพร้อมทั.งดอกเบี.ยในทนัทีโดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที,ตกลงไว ้

2.3 ถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้บงัคบัขอ้ 40  
และขอ้ 41 จะแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการชาํระหนี. ซึ, งมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ.นก่อน 
ถา้ขา้พเจา้ไมจ่ดัการชาํระหนี. ใหเ้สร็จสิ.นตามที,กล่าวขา้งตน้ เมื,อขา้พเจา้ไดล้งชื,อรับเงินเดือน คา่จา้ง เงิน
สะสม บาํเหน็จ บาํนาญ เงินกองทุนเลี.ยงชีพหรือเงินอื,นใด ในหลกัฐานที,ทางราชการหรือหน่วยงานตน้สังกดั
จะจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที,ผูจ่้ายเงินดงักล่าวหกัเงินชาํระหนี.พร้อมดอกเบี.ยส่งชาํระหนี.  
ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ.นเสียก่อนได ้ 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้เขา้ใจหลกัเกณฑแ์ละวธีิการกูเ้งินเพื,อเหตุฉุกเฉิน ATM ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ชยันาท จาํกดั และขอ้ตกลงอื,นเป็นที,เรียบร้อยแลว้พร้อมทั.งแนบหลกัฐาน สลิปเงินเดือน สาํเนาบตัร
ประชาชน/บตัรประจาํตวัขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ ประกอบการขอกูแ้ลว้จึงลงลายมือชื,อในหนงัสือนี. เพื,อ
เป็นหลกัฐานการกูเ้งินเมื,อไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินแลว้ 
 

      (ลงชื,อ)......................................................ผูกู้ ้
                  (..................................................) 
(ลงชื,อ).......................................................พยาน   (ลงชื,อ).......................................................พยาน 
            (..................................................)                            (..................................................) 

 

หนงัสือกูที้,................/...................... 
วนัที,............/................./.................. 
 



  
(รายการต่อไปนี.  เจา้หนา้ที,ของสหกรณ์ฯ กรอกเอง) 

จาํกดัวงเงินเพื,อเหตุฉุกเฉิน ATM 
เงินไดร้ายเดือน ส่งสหกรณ์และภาระอื,น

ทั.งสิ.น 
วงเงินกูสู้งสุด จาํกดัวงเงินกู ้

  20,000.-  
กูค้รั. งนี. เงินเดือนคงเหลือ                                 บาท   

 
ผูข้อกู ้ � เคย  � ไมเ่คย  ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี.หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน 

เมื,อ..........................................ขอ้ชี.แจงอื,น......................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
   
 
 

     (ลงชื,อ)....................................................เจา้หนา้ที,/ผูบ้นัทึกขอ้มูล 
               (.................................................) 
            วนัที,............................................ 

     บันทกึการวนิิจฉัย 
 

เสนอ  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จํากดั 

 มติคณะกรรมการดาํเนินการชุดที, 55 คราวประชุมครั. งที, 2/2558 มีมติมอบใหผู้จ้ดัการเป็นผู ้
วนิิจฉยัใหเ้งินกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉินATM แทนคณะกรรมการดาํเนินการไดก้รณีที,สมาชิกขอกูเ้งินและเป็นไป 
ตามระเบียบและหลกัเกณฑก์ารใหเ้งินกูฉุ้กเฉิน ATM และนาํเสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ  
 เห็นควร �     อนุมติั 
  �      ไมอ่นุมติั เนื,องจาก............................................................................................ 

 

      (ลงชื,อ).......................................................ผูจ้ดัการ 
            (นายพนม  จงอยูว่ฒันา) 
             วนัที,..............................................        
 

 

อนุมติัใหกู้ไ้ด.้....................................บาท ส่งชาํระ................งวด งวดละ........................................บาท 
 

            (ลงชื,อ)........................................................ประธานกรรมการ 
                 (นายเรวตัร  เอี,ยมรอด) 
 



 

ขั/นตอนการเปิดบตัร ATM CO-OP  (เงนิกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน ATM) 
 

1.  สมาชิกขอเปิดวงเงินคาํขอกูแ้ละทาํสัญญาเงินกูเ้พื,อเหตุฉุกเฉิน ATM  ไมเ่กิน 20,000 บาท  โดยแนบ 
     หลกัฐานสาํเนาบตัรประชาชน   
2.  สมาชิกจ่ายคา่ธรรมเนียมบตัร 200 บาท  และจะตอ้งจ่ายเป็นรายปี ๆ ละ 200 บาทต่อไป  ตลอดอาย ุ
     การใชบ้ตัร 
     -  เงินคา่ธรรมเนียม 200 บาท  ที,สมาชิกจ่าย  จะมีประกนัคุม้ครองเสียชีวติจากอุบติัเหตุ 120,000 บาท   
        ทุพพลภาพ ทุนประกนั 60,000 บาท  เสียชีวติจากมอเตอร์ไซต ์60,000 บาท  โดยคุม้ครองไมเ่กินอาย ุ 
        75 ปี  (ผูรั้บผลประโยชน์คือสหกรณ์ ตามวงเงินหนี. ที,เหลือ) 
3.  สหกรณ์ส่งขอ้มูลรายชื,อสมาชิกใหธ้นาคารธนชาต  สาํนกังานใหญ่  เพื,อเปิดบตัร 
4.  สมาชิกไดรั้บบตัรและสามารถเบิกเงินผา่นบตัรไดท้นัที  โดยสามารถเบิกจากบตัรครั. งเดียวเตม็จาํนวน   
     หรือหลายครั. งไมเ่ตม็จาํนวนกไ็ด ้
5.  อตัราคา่ธรรมเนียมการใชบ้ริการจากบตัร 
     -  ผา่นเครื,องธนาคารธนชาตทั,วประเทศ 10 บาท/ครั. ง 
     -  ผา่นเครื,องต่างธนาคาร (ภายในจงัหวดั) 10 บาท/ครั. ง  4 ครั. งต่อเดือน  ครั. งที, 5 คิดเพิ,ม 10 บาท/ครั. ง 
     -  ผา่นเครื,องต่างธนาคาร  (นอกจงัหวดั) 20 บาท/ครั. ง 
     -  ใชซื้.อสินคา้และบริการ (ธนาคารไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม) 
     -  โอนเงินภายในธนาคาร  และต่างธนาคารไดท้ั,วประเทศ  คา่ธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร 
6.  จาํนวนเงินผอ่นชาํระ 
     -  ใหผ้อ่นชาํระหนี. เงินตน้ไมต่ ํ,ากวา่เดือนละ 200 บาท พร้อมดอกเบี.ย 
     -  คืนเป็นยอดไดต้ามความพร้อมของผูกู้ ้โดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 
     -  คืนปิดบญัชีไดโ้ดยไมคิ่ดคา่ธรรมเนียม 
     -  ชาํระเงินงวดแรกตามงวดระยะเวลาการแจง้หกัเงิน ณ ตน้สังกดั 
7.  เงื,อนไขการชาํระเงินกู ้ หกัจากหน่วยงานตน้สังกดั 
8.  การพิจารณาอนุมติัเงินกู ้ สมาชิกจะกูเ้งินฉุกเฉิน ATM  ได ้ ตอ้งมีเงินเดือนเหลือให้พอหกัเงินกู ้
9.  กรณีสมาชิกมีความประสงคจ์ะใชเ้งินฝาก ATM  ดว้ย  กส็ามารถเปิดบญัชีเงินฝาก ATM   
     ฝากขั.นตํ,า 100 บาท  
10.  การถอนเงินสดผา่นเครื,อง ATM  สามารถถอนได ้ 300,000 บาท  ต่อวนั 
       ใชซื้.อสินคา้และบริการ  วงเงิน 300,000 บาท  ต่อวนั 
 
 
 
 



ขั/นตอนการถอนเงนิผ่านเครื�อง ATM  ด้วยบัตร ATM CO-OP 
 

 

 

                  

                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                    

                                                                                          

 

 

                                                                                      

                         
 

 

ขั/นตอนที� 1 กดรหัส ขั/นตอนที� 2 เลอืกบริการ 

ขั/นตอนที� 4 ใส่จํานวนเงินที�ถอน

ขั/นตอนที� 5 แจ้งการทาํธุรกรรมที�ควรระวงั 

ขั/นตอนที� 8 รับบัตรคืน ขั/นตอนที� 7 สอบถามการทาํธุรกรรมต่อ 

ขั/นตอนที� 3 เลอืกประเภท บ/ช 

(หากเป็นบัญชีเงินกู้เลอืกเป็นกระแสรายวนั) 

 

ขั/นตอนที� 6 รับเงิน 


