
ชื่อผู้รับ 

วันที ่

เวลา 

เลขที่ค าขอ 

………………………………….……. 

………………………………….……. 

………………………………….……. 

………………………………….……. 

 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากัด (สอ.มก.) 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษ 

(ใชส้ิทธิเรียกร้องจาก  หุ้น   เงินฝาก) 

เลขที่สญัญา 

จ านวนเงนิทีกู่ ้

หักหนี้ค้าง 

จ่ายสุทธ ิ

ผู้รับเงิน 

………………………………….……. 

………………………………….……. 

………………………………….……. 

………………………………….……. 

………………………………….……. 

 

 

เขียนที่…………….………………………………………. 

วันที่……… เดือน…………………. พ.ศ…………….. 

ข้อ 1. ข้าพเจ้า…………………………………………………………..…………….………… อายุ………………………..ป ีสมาชิกเลขทะเบยีนที่…………………………………..……….. 
เป็น………………………………………… ต าแหน่ง……………..…………………….. สังกัด………..……………………………...…….. ได้รับอัตราเงินเดือน…………………….บาท ส่งเงินค่าหุ้น
เดือนละ……………………………..บาท และมีหุ้นอยู่ใน สอ.มก. นี ้จ านวน………….……………..บาท หรือ…………………หุ้น สถานภาพ  โสด   สมรส   หมา้ย   หย่า 

ที่อยู่ บา้นเลขที่……………………..  ตรอก/ซอย………………….……………………..  ถนน……………………………………..  ต าบล/แขวง………………………………………….. 
อ าเภอ/เขต…………………………………………...  จังหวัด………………………………….…………...  โทรศัพท์บ้าน…………………………  โทรศัพท์มือถอื………………………………………. 
 ข้อ 2. ขา้พเจ้าขอกู้เงินของ สอ.มก. จ านวน…………………………………….บาท (……………………………………….……………………………………………………………………) 

เพื่อน าไปใช้ในการ  ซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน   การศึกษา   ใช้จ่ายในครอบครัว   ซ้ือบา้น/ที่ดิน   อื่น ๆ………………………………………………………………………… 

โดย  รับเช็ค   โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้กู้ เลขที่บญัชี…………………………………………………………  (ส าหรับสมาชิกต่างจังหวัด)   โอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร 

…………………………………………………………สาขา…………………………………………………………เลขที่บัญชี………………………………………………………… 

 ข้อ 3. ขา้พเจ้าสัญญาวา่จะช าระต้นเงินกู้คืนเป็นงวดรายเดือน  แบบเงินรวมเท่ากันทุกเดือน  แบบเงินต้นเท่ากันทุกเดือน งวดละ..........................บาท 

รวม………….งวด พร้อมดว้ยดอกเบี้ยในอัตราตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ สอ.มก. เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่งตามจ านวนที่เป็นจริง โดยเร่ิมช าระงวดแรกตั้งแต่งวด

ประจ าเดือน……….......…..….เป็นต้นไป  โดยใชส้ิทธิเรียกร้องจาก  หุ้น   เงินฝากประเภท…………………………………เลขที่บัญชี…………………………...………………………… 

ในกรณี สอ.มก. ปรับอัตราดอกเบี้ย ขา้พเจ้ายินยอมให้ สอ.มก. เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยได้ทันที โดย สอ.มก. ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ต้อง

ไม่เกินกว่าดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้อ 4. ขา้พเจ้ายินยอมให้ กองคลังของมหาวิทยาลัยฯ หรือผู้บังคับบัญชา หรือเจา้หน้าที่ผู้จา่ยเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้เพื่อ

ช าระหนี้แก ่สอ.มก. โดยผู้กูจ้ะไม่ยกเลิกค ายินยอม จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมให้ถอืว่าไมว่่ากรณีใด ๆ ดังกล่าวในขอ้บังคับของ สอ.มก. ข้อ 36 ให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ย

ในทันที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาทีใ่ห้ไว้ 

ข้อ. 6 หากขา้พเจ้าออกจากราชการ หรือ สอ.มก. ไม่วา่ด้วยเหตุใด ๆ ข้าพเจา้ยินยอมให้ สอ.มก. หักเงินหุ้น เงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ทาง

ราชการ หรอื สอ.มก. พึงจ่ายให้ข้าพเจ้า ส่งให้ สอ.มก. เพื่อช าระหนี้ 

ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบขอ้บังคับและระเบียบของ สอ.มก. ที่เกี่ยวข้องแลว้ และให้ถือวา่เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี ้

ข้อ 8. เมื่อ สอ.มก. ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเงินสด เช็ค หรือโดยวธิีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ขา้พเจ้าแจ้งต่อ สอ.มก. เป็นจ านวนเงินเท่าที่

คณะกรรมการด าเนินการ สอ.มก. อนุมตัิให้กู้ได้ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้ว และให้ถอืวา่เอกสรการรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

ข้อ 9. หากขา้พเจ้าได้ยา้ยที่อยู่จากที่ไดแ้จ้งไว้ในหนังสือนี้ ขา้พเจ้าจะแจ้งให้ สอ.มก. ทราบ เป็นหนังสือโดยทันท ีถา้ขา้พเจ้ามิได้แจ้งให ้สอ.มก. ทราบ และ

หากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่าขา้พเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ได้กระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 

หากขา้พเจ้าผิดนัดช าระหนี้ และพ้นจากสถานภาพสมาชกิ ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.มก. น าเงินค่าหุ้นเข้าหักช าระหนี้ที่ค้างช าระทุกประเภทได้ตามที่ สอ.มก. 

เห็นสมควร 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินพิเศษฉบับนี้ ข้าพเจา้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 

  
ค ายืนยันสถานะโสด (ลงชื่อ)..........................................................ผู้กู้ 

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

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที ่
(..........................................................) 

ค าขออนุญาตคู่สมรส 
 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่เคยมีคู่สมรสไม่ว่า
จะหรือมิชอบด้วยกฎหมาย หากข้าพเจ้าให้
ถ้อยค าเท็จ ให้ใช้ถ้อยค ายืนยันนี้ยันข้าพเจ้า
ในทางคดีได้ 

(ลงชื่อ).........................................ผู้กู้ 

 

ข้าพเจ้าอนญุาตให้……………………....................... 
กู้เงนิจากสหกรณ์ได ้

(ลงชื่อ).........................................ผู้อนุญาต 

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

 



ส าหรับเจา้หน้าที ่
 
มีหนี้สินอยู่กบัสหกรณ์ ดังนี้  

1. หนังสือกู้ที่……………………………………….  งวดที…่…………………..  ต้นเงินคงเหลือ…………………………………………..บาท 
2. หนังสือกู้ที่……………………………………….  งวดที…่…………………..  ต้นเงินคงเหลือ…………………………………………..บาท 
3. หนังสือกู้ที่……………………………………….  งวดที…่…………………..  ต้นเงินคงเหลือ…………………………………………..บาท 

ข้อชี้แจงอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่ 

 ………./………./………. 

 
 

บันทึกการวินิจฉัย 
  
 คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมครั้งที่…………………………… วันที่………./………./………. 
มติ…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 (ลงชื่อ)................................................เลขานุการ 

………./………./………. 
 
 


