




 
คาํขอกูเงินกูสามัญ (กูหุนสะสม)    

 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากดั 

ขาพเจา       นาย      นาง       นางสาว       ตําแหนงทางวิชาการ ................................. อ่ืน ๆ (ระบุ) .............................. 

ชื่อ ....................................................................... นามสกุล ................................................ ฉายา ....................................... 

ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษุ) ......................................................................................................................................... อายุ ........... ป 

เลขทะเบียนสมาชิก ...................................... ตําแหนง ................................................ สวนงาน ........................................... 

มีเงินไดรายเดือนละ ................................ บาท ( .......................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

เร่ิมทํางานต้ังแต      วันที่ ...........  เดือน ..................................... พ.ศ. ............... (ตามคําสั่งบรรจุแตงต้ัง) 

สัญญาจางส้ินสุด     วันที่ ...........  เดือน .................................... พ.ศ. ...............  (กรณีลูกจางหรือบุคลากรท่ีมีกําหนด

ส้ินสุดระยะเวลาจางในสัญญาจางหรือในคําส่ังจาง) 

ที่อยูปจจุบัน ............................................................................................................................................................................. 

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................. 

โทรศัพทที่ทํางาน ......................................... มือถือ ................................................ Email ……………………………….........……  

ขาพเจาขอย่ืนความประสงคตอสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ขอกูเงิน      

กูสามัญ (หุนสะสม) เปนจํานวนเงิน ................................... บาท ( ....................................................................................... ) 

โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดือนฯละเทากัน (เวนงวดสุดทาย) งวดละ ................................... บาท รวม .............. งวด 

เพ่ือนําเงินไปใชตามความมุงหมาย ดังนี้  ................................................................................................................................. 

ลงชื่อ .................................................................. ผูขอกู 

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

ขาพเจาขอรบัรองวา  

ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมายแตอยางใด 

   ลงชื่อ .................................................................. ผูขอกู 

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

คํายินยอมคูสมรส 

ขาพเจายินยอมให ................................................................ 

กูเงินจากสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย จํากัด ได 

ลงชื่อ ............................................................. คูสมรสผูขอกู 

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

คําขอกูเลขที่ ...................................... 

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

วันที่ย่ืน ........................................... 



หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ (กูหุนสะสม)  หนา 1 

 

สัญญาเงินกูสามัญ (กูหุนสะสม)   

 

วันที่ ............... เดือน ............................................. พ.ศ. ...................... 

บัญชีเงินกูที่ ............................../...................... ชื่อผูกู ..........................................................................................................  

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตําแหนงทางวิชาการ ......................................... อื่น ๆ (ระบุ) ................... 

ชื่อ ........................................................................ นามสกุล .................................................. ฉายา ................................... 

ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อาย ุ.......... ป 

เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจําตัวประชาชน ......................................................................  

ตําแหนง ............................................................................ สงักัด ………………………………………………..………….......……………  

มีเงินไดรายเดือนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

เร่ิมทํางานตั้งแต      วันที่ ...........  เดือน ..................................... พ.ศ. ............... (ตามคําสั่งบรรจุแตงต้ัง) 

สัญญาจางส้ินสุด     วันที่ ...........  เดือน .................................... พ.ศ. ...............  (กรณีลูกจางหรือบุคลากรที่มีกําหนด

สิ้นสุดระยะเวลาจางในสัญญาจางหรือในคําสั่งจาง) 

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 

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

ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 

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

โทรศัพท ........................................... มือถือ ................................................................... Email ……………………….........…… 

ชื่อคูสมรส ........................................................................... เลขประจําตัวประชาชนคูสมรส ............................................. 

ขอทําสัญญากูเงินกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน 

ดังตอไปนี้  

1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ จํานวน ................................. บาท (....................................................................)  

อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามที่สหกรณประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วัน และไดรับ

เงินจํานวนดังกลาวในวันทําสัญญากูโดยถูกตองครบถวนแลว (ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักเงินคาหุน, เงินกูสัญญาเดิม, 

ต ามระ เบี ยบ ขอ งส หกรณ ฯ  และ อ่ื นๆ  ต าม ประกาศของสหกรณ ) เพ่ื อนํ า เงิน ไป ใช ต าม ความ มุ งหมาย                        

ดังนี้ .............................................................................................................................................................................. 

 2. ขาพเจายินยอมสงคืนเงินกูที่ไมเกินคาหุนสะสมของสมาชิกเปนงวดรายเดือน งวดละ ................................ บาท 

พรอมดอกเบี้ยโดยใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินเดือนซ่ึงเปนตนสังกัดของขาพเจา หักเงินชําระหนี้จากเงิน  

รายเดือนของขาพเจา ณ ตนสังกัดที่จายเงินเดือนของขาพเจาเปน จํานวน ........................ งวด ทั้งนี้ ต้ังแตเดือน 

................................................... เปนตนไปและยินยอมใหหักเงินชําระหนี้จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น 

สัญญาเงินกูเลขที ่.....................................  

วันที ่.........................................................  



หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ (กูหุนสะสม)  หนา 2 

 

 
 

3. ขาพเจายอมรับผูกพันตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด                

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2561 ท่ีถือใชในปจจุบัน และตามประกาศของสหกรณฯ   

ถาขาพเจาประสงคจะขอลาออกหรือยายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน ตามขอบังคับขอ 32 (3) เวนแตยังเปนสมาชิก อยูตาม

ขอบังคับขอ 44 ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้ซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณฯ       

ใหเสรจ็ส้ินกอน  

ขาพเจายินยอมใหสหกรณโอนเงนิสะสมคาหุนและเงินอ่ืนใดที่ขาพเจามีอยูหรือพึงไดรับจากสหกรณชําระหนี้เงินกู

นี้ได ตลอดจนยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินอื่นใดที่หนวยงานของขาพเจาจะพึงจายใหแกขาพเจา 

หรือทายาทเพ่ือชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จส้ินกอนได ทั้งนี้ไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนาแตอยางใด 

4. ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปนผูรับโอนประโยชนในเงินคาหุน เงินฝาก เงินประกันชีวิต หรือเงินอื่นใดจาก

สหกรณ เมื่อขาพเจาถงึแกความตายเพ่ือชําระหนี้ท่ีคางชําระโดยสิ้นเชิง 

5. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาน้ี ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ ยึดหนวง คาหุน เงินปนผล เงิน

เฉลี่ยคืน เงินอ่ืน ๆ หรือนําเงินดังกลาวมาชําระหนี้เงินกูที่คางชําระได  ในกรณีท่ีขาพเจาผิดนัดชําระหนี้และมีการบอก

กลาวทวงถามไปถึงผูกู ผูกูตกลงยินยอมชดใชคาติดตามทวงถามคร้ังละ 200 บาท รวมทั้งชดใชคาใชจายในการดําเนินคดี

และคาทนายความคืนแกสหกรณฯ 

หากสหกรณฯ ไดสงจดหมายลงทะเบียนไปยังท่ีอยูของผูกู ถือวาผูกูไดรับหนังสือดังกลาวแลว 

ในกรณีขาพเจายายที่อยูจากที่ไดแจงไว ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบ เปนหนังสือโดยทันที หากมิไดแจงให

ทราบใหถือวาในการสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจาตามที่อยูที่ไดแจงไวเปนการสงหนังสือบอกกลาวโดยชอบ  

หนังสือสัญญากูนี้ทําขึ้น ณ วันท่ีระบุขางตน และขาพเจาลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. ผูกู 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยา 
( …………………………….……………….. ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. พยาน 

( …………………………….………………... ) 

 

 

 

สัญญาเงินกูเลขที ่.....................................  

วันที ่.........................................................  



หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ (กูหุนสะสม)  หนา 3 

 

 
 

ขาพเจา ........................................................................................ ไดรับเงินกู จํานวน .................................... บาท  

(โดยหักเงินตามสัญญาขอ 1) คงเหลือจํานวน .................................... บาท และ/หรือ เขาบัญชี เงินฝากธนาคาร 

.................................................... สาขา ................................................................ เลขบัญชี  ................................................ 

ของขาพเจาตามหนังสือสัญญากูนี้เปนการถูกตองแลว ณ วันที่ ...............................................................  

ลายมอืชื่อ ………………………..…………..……….. ผูกู 

        ( …………………………….………………... )  

       (ตองลงลายมือชื่อตอหนาเจาหนาที่สหกรณฯ) 

  

ผูมอีํานาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

ลงชื่อ ................................................................... ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/เลขานุการ/เหรัญญิก  

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

ลงชื่อ ............................................................................. ผูจัดการ  

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

ลงชื่อ ...................................................................... เจาหนาที่การเงิน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญญาเงินกูเลขที ่.....................................  

วันที ่.........................................................  


