
                                                                                                         
                                                                                                                                                            
 
                                               

 
 ค ำขอและหนังสือกู้เงินสำมัญโครงกำรปันสุขให้แก่สมำชิกสหกรณ์  

                                     สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวิทยำลัยสโุขทัยธรรมำธิรำช  จ ำกัด 
                                                                                         เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ. จ ำกัด 

                  วันที่.............................................................. 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ ำกัด 
 

 ข้ำพเจ้ำ................................................................................สมำชิกสหกรณ์เลขที่...........................สังกัด............................................... 

รับรำชกำร/ปฏิบัติงำนประจ ำในต ำแหน่ง........................................ โทร/โทรมือถือ........................................อัตรำเงินเดือน.............................บำท  

มีค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนตำมเอกสำรแนบ 

 ข้อ 1  ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินจำกสหกรณ์  จ ำนวน.....................................บำท   (.........................................................................................) 

โดยจะน ำไปใช้เพ่ือช ำระหน้ีโครงกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนฯโควิด-19,และใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวัน และซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จ ำเป็น 

 ข้อ 2  ข้ำพเจ้ำส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ................บำท  ในเวลำน้ีข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จ ำนวน..............................บำท  

 ข้อ 3  ข้ำพเจ้ำมีสัญญำเงินกู้ต่อสหกรณ์ (เอกสำรตำมแนบ)             

 ข้อ 4  ถ้ำข้ำพเจ้ำรับเงินกู้แล้ว ขอส่งต้นเงินกู้คืนเป็นงวดรำยเดือน  จ ำนวน            งวด ๆ ละ                บำท  พร้อมดอกเบี้ย  

อัตรำร้อยละ 4  (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ต้ังแต่ประจ ำงวด  ณ  วันสิน้เดือน......................................................   เป็นต้นไป 

 ข้อ 5  เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้แล้ว  ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของสหกรณ์  ดังน้ี 

         5.1  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ  ที่ได้รับมอบหมำยจำกสหกรณ์  หักเงินได้รำยเดือน

ของข้ำพเจ้ำตำมจ ำนวนงวดช ำระหน้ีตำมข้อ 3 และข้อ 4  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 

         5.2  ยินยอมให้ถือว่ำในกรณีใด ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ ตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของสหกรณ ์ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจำกสหกรณ์

เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีตกลงกันไว้ 

         5.3  ถ้ำประสงค์จะขอลำออก  หรือย้ำยจำกรำชกำร  หรืองำนประจ ำ  ตำมข้อบังคับ ระเบียบ และประกำศของสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำ

จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทรำบและจะจัดกำรช ำระหน้ีซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จสิ้นตำมท่ี

กล่ำวข้ำงต้น  เมื่อข้ำพเจ้ำได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินสะสม บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ หรือ เงินอื่นใดในหลักฐำนที่ทำง

รำชกำรหรือหน่วยงำนต้นสังกัดจะจ่ำยเงินให้แก่ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินดังกล่ำวหักเงินช ำระหน้ีพร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช ำระ

หน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

                       5.4ยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำเพ่ือช ำระหน้ีตำมภำระที่ผูกพันกับสหกรณ์ 

     5.5  ยินยอมปฏิบัติตำมข้อก ำหนดอื่นใด ท่ีสหกรณ์บังคับใช้ในปัจจุบันและจะก ำหนดข้ึนในอนำคตโดยไม่ได้แย้งหรือคัดค้ำน 

 ข้อ 6  นอกจำกมูลค่ำหุ้นสะสมข้ำพเจ้ำขอเสนอบุคคลประกันดังน้ี 

ที่ ช่ือ-สกุล เลข

สมำชิก 

ต ำแหน่ง สังกัด เงินเดือน ลำยเซ็น 

1.        

2.       

 

                                                                                (ลงชื่อ).......................................................................สมำชิกผู้ขอกู้เงิน 

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

 

เลขที่สัญญำ ...................................... 

วันที่ ................................................... 



 
 

หนังสือค  ำประกันส ำหรับเงินกู้โครงกำรปนัสุขให้แก่สมำชิกสหกรณ์ 
 1. ข้ำพเจำ้ทรำบข้อมูลผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งช ำระเงินงวดช ำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรียกเงินกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวในหนังสือกู้
น้ันโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจำ้ยอมค้ ำประกันกำรปฏิบัติตำมข้อผกูพันน้ัน ทุกประกำร 
 2. เมื่อปรำกฏว่ำผู้กูไ้ม่ช ำระหนี้สินซึ่งขำ้พเจ้ำค้ ำประกันไว้น้ี ให้แก่สหกรณ์ตำมข้อผูกพัน ไม่วำ่จะเป็นเพรำะเหตุใด ๆ และสหกรณ็ได้แจ้งควำม-
ตำมน้ันให้ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว ขำ้พเจ้ำรับผิดช ำระหนี้ใหแ้ก่สหกรณ์แทนผู้กู้โดยมิพักใช้สิทธิ์ของผู้ค้ ำประกัน ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์น้ันแต่ละ
ประกำรใด 
 3. ขำ้พเจ้ำยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ขำ้พเจ้ำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์น้ี ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำ
ประกันรำยน้ี จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค้ ำไว้น้ีจะได้จัดให้สมำชิกอ่ืนแทน ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์เห็นสมควรให้เข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทนขำ้พเจ้ำ 

4. ในกรณีที่ขำ้พเจ้ำต้องช ำระหนี้สินใหแ้ก้สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้ำพเจ้ำยินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบญัชำหรือเจ้ำหน้ำทีผู่้จ่ำยเงินเดือนของข้ำพเจ้ำ 

เมื่อได้รับแจ้งจำกสหกรณ์ หักจ ำนวนเงินงวดช ำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำส่งต่อสหกรณ์จำกเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพ่ือส่งต่อสหกรณ์ด้วย 

 หนังสือค้ ำประกันน้ี ท ำไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุตำมสัญญำกู้ขำ้งต้น  และข้ำพเจำ้ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 

1.  (ลงชือ่)....................................................................ผู้ค  ำประกัน     2.  (ลงชือ่)............................................................ผู้ค  ำประกัน 

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

                (ลงชื่อ)                                             พยำน               (ลงชื่อ)                                          พยำน 
                       (              )                     (                                 ) 
....................................................................................................................................................................................................................... 

(เฉพำะเจ้ำหนำ้ที่สหกรณ์)       จ ำนวนเงินขอกู้..............................................บำท 
   

อัตรำเงินเดือน จ ำนวนเงินที่กู้ ช ำระหน้ีเดิม จ ำนวนเงินที่ได้รับ 
    
 

1.  ผู้กู้เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ีหรือขำดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่...................-............ 

2.  ภำระส่งช ำระต่อต้นสังกัดและสหกรณ์.............................................บำท     3.  เงินเดือนคงเหลือ.........................................................บำท 

เห็นควรอนุมัติให้กู้วงเงิน .................................บำท   ก ำหนดช ำระ ...............................งวด   งวดละ ................................บำท  

 (ลงชื่อ)............................. เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบ   (ลงชื่อ)......................... หัวหน้ำฝ่ำยสินเชื่อ      (ลงชื่อ).............................ผู้จัดกำร/รองผู้จัดกำร 
 วันที ่………….................................                    วันที่ ……………….…......................                 วันที่ …………................................        

                                                                          ผลกำรพิจำรณำ 
 (   ) เห็นควรอนุมัติ  (   ) เห็นควรไม่อนุมัติ  (   ) อื่น ๆ...................... 
 

                  ..................................................... 
        กรรมกำรและเลขำนุกำร/กรรมกำรและเหรญัญิก 

                วันที่ .......................................................... 

 (   ) อนุมัติ  (   )  ไม่อนุมัติ  (   )   อ่ืนๆ............................ 

                         ..................................................... 
                  ประธำนกรรมกำร/รองประธำนกรรมกำร 
                      

                   วันที่ .......................................................... 

กำรรับเงินกู้โครงกำรปันสุขให้แก่สมำชิกสหกรณ์ 
 

ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................         

ได้รับเงินกู้จ ำนวน........................................................................บำท       

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

เลขบัตรประชำชน .............................................................................. 
ไปเป็นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันที่......................................................... 
          ลงชื่อ)  ...................................................................    ผู้รับเงิน                       

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

ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
 

          (ลงชื่อ).............................................  เจ้ำหน้ำท่ีสินเชื่อ                                      

           วันที่ …………………………….………… 

    ได้จ่ำยเงินกู้จ ำนวนดังกล่ำวเรียบร้อยแลว้ 
           (ลงชื่อ)............................................. เจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน 

           วันที่ …………………………………….…. 

 


