






คําขอกู้เงินสามัญ

เรียน คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ตําแหน่งทางวิชาการ ................................. อื่น ๆ (ระบุ) ..............................

ช่ือ ....................................................................... นามสกุล ................................................ ฉายา .......................................

ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษุ) ......................................................................................................................................... อายุ ........... ปี

เลขทะเบียนสมาชิก ...................................... ตําแหน่ง ................................................ ส่วนงาน ...........................................
มีเงินได้รายเดือนละ ................................ บาท ( .......................................................... ) อายุงาน ........... ปี ........... เดือน
เริ่มทํางานตั้งแต่ วันท่ี ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ...............
สัญญาจ้างสิ้นสุด วันท่ี ........... เดือน .................................... พ.ศ. ............... (กรณีลูกจ้างหรือบุคลากรท่ีมีกําหนด
สิ้นสุดระยะเวลาจ้างในสัญญาจ้างหรือในคําสั่งจ้าง)
ท่ีอยู่ปัจจุบัน .............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบ้าน .............................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......…
โทรศัพท์ที่ทํางาน ......................................... มือถือ ................................................ Email ……………………………….........……
ขอยื่นความประสงค์ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้สามัญ เป็นจํานวนเงิน .................................. บาท ( ................................................................. )
โดยขอชําระต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนฯละเท่ากัน (เว้นงวดสุดท้าย) งวดละ ..................................... บาท รวม ..............งวด
เพื่อนําเงินไปใช้ตามความมุ่งหมายดังนี้ ...................................................................................................................................
ปัจจุบัน ไม่เป็นผู้กู้ฉุกเฉิน ไม่เป็นผู้กู้สามัญ ไม่เป็นผู้กู้พิเศษ ไม่เป็นผู้คํ้าประกัน

ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้สามัญ ดังนี้ ( เลือก)
 2.1 เงินสะสมค่าหุ้นของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ท้ังหมด
 2.2 สมาชิกผู้มีคุณสมบัติค้ําประกัน จํานวน .................... ท่าน คือ

2.2.1 ช่ือ ....................................................................................... นามสกุล ............................................................
ฉายา ....................................... ช่ือเดิม (สําหรับพระภิกษ)ุ .....................................................................................................
อายุ ........... ปี เลขทะเบียนสมาชิก .............................................. ตําแหน่ง ...........................................................................
ส่วนงาน .............................................................................. เร่ิมทํางานตั้งแต่ พ.ศ. ............................... อายุงาน ............. ปี
มีเงินได้รายเดือนละ ............................ บาท โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................................. Email ………………..…………..
ปัจจุบัน ไม่เป็นผู้กู้ฉุกเฉิน ไม่เป็นผู้กู้สามัญ ไม่เป็นผู้กู้พิเศษ ไม่เป็นผู้คํ้าประกัน

กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ กู้พิเศษ คํ้าประกัน
วงเงินกู้ ................................................................... บาท เงินกู้คงเหลือ ....................................................... บาท
วงเงินค้ําประกัน ...................................................... บาท เงินคํ้าประกันคงเหลือ ......................................... บาท

คําขอกู้เลขที่ ......................................

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

วันท่ียื่น ...........................................



2.2.2 ชื่อ ....................................................................................... นามสกุล ............................................................
ฉายา ....................................... ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษ)ุ .....................................................................................................
อายุ ........... ปี เลขทะเบียนสมาชิก .............................................. ตําแหน่ง ...........................................................................
ส่วนงาน .............................................................................. เริ่มทํางานตั้งแต่ พ.ศ. ............................... อายุงาน ............. ปี
มีเงินได้รายเดือนละ ............................ บาท โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ............................................. Email ………………..…………..
ปัจจุบัน ไม่เป็นผู้กู้ฉุกเฉิน ไม่เป็นผู้กู้สามัญ ไม่เป็นผู้กู้พิเศษ ไม่เป็นผู้คํ้าประกัน

กู้ฉุกเฉิน กู้สามัญ กู้พิเศษ คํ้าประกัน
วงเงินกู้ ................................................................... บาท เงินกู้คงเหลือ ....................................................... บาท
วงเงินค้ําประกัน ...................................................... บาท เงินคํ้าประกันคงเหลือ ......................................... บาท

 2.3 บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ชื่อผู้กู้ จํานวนเงิน .................................................................................... บาท
(...............................................................................................................................................................................................)

ข้อ 3 ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศของสหกรณ์ทุกประการ
และขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบุไว้ในคําขอกู้นี้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ครั้งน้ี เป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ .................................................................. ผู้ขอกู้
( ............................................................... )

กรณีที่ข้าพเจ้า ..................................................................................................................................... ผู้กู้ พ้นจาก
สภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หรือพ้นจากการเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่ยังมีมูลค่าหนี้คงค้างอยู่ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด หักเงินจากรายการต่อไปนี้ เพื่อชําระหนี้จนครบวงเงินท่ีเหลืออยู่

 เงินชดเชยผู้เกษียณอายุ 10 เดือน หรือเงินชดเชยในกรณีอื่น ๆ จากมหาวิทยาลัย
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ
 กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์บุคลากรทางการศึกษา (ชพค) หรือ
 อื่น (ระบ)ุ ................................................................................................................................
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .................................................................. ผู้ขอกู้
( ............................................................... )

คําขอกู้เลขที่ ......................................

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



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้าพเจ้าไม่มีคู่สมรสตามกฎหมายแต่งอย่างใด

ลงชื่อ .................................................................. ผู้ขอกู้
( ............................................................... )

คํายินยอมคู่สมรส
ข้าพเจ้ายินยอมให้ ................................................................
กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จํากัด ได้
ลงชื่อ ............................................................. คู่สมรสผู้ขอกู้

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

บันทึกรับรองและความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้ขอกู้

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็นและตามท่ีได้สอบถามมาแล้ว ขอรับรองว่าผู้ขอกู้รายนี้ไม่ได้ถูกกล่าวหาว่า

กระทําผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซ่ึงอาจจะถูกออกจากงานประจํา และถ้าให้เงินกู้แก่ผู้กู้รายนี้แล้วจะหักเงินได้รายเดือน

สง่สหกรณ์ใหไ้ด้

ลงชื่อ .................................................................. ผู้ให้คํารับรอง

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

ตําแหน่ง .......................................................................

วันท่ี .................... /............................. /......................

คําขอกู้เลขที่ ......................................

วันท่ี ...................................................
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หนังสือสัญญากูสําหรับเงินกูสามัญ 
 

วันที่ ............... เดือน ............................................. พ.ศ. ......................  
บัญชีเงินกูที ่............................../...................... ชื่อผูกู ..........................................................................................................  

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตําแหนงทางวิชาการ ......................................... อ่ืน ๆ (ระบุ) ................... 
ชื่อ ........................................................................ นามสกุล .................................................. ฉายา ................................... 
ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อายุ .......... ป 
เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจําตัวประชาชน ......................................................................  
ตําแหนง ............................................................................ สังกัด ………………………………………………..………….......……………  
มีเงินไดรายเดือนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

สัญญาจางสิ้นสุด     วันที่ ...........  เดือน .................................... พ.ศ. ...............  (กรณีลูกจางหรือบุคลากรท่ีมีกําหนด

สิ้นสุดระยะเวลาจางในสัญญาจางหรือในคําสั่งจาง) 

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ........................................... มือถือ ................................................................... Email ……………………….........…… 
ชื่อคูสมรส .................................................................................. เลขประจําตัวประชาชน .................................................... 

ขอทําสัญญากูเงินกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด เพ่ือเปนหลักฐาน 
ดังตอไปนี้  

1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ จํานวน ................................. บาท (....................................................................)  
อัตราดอกเบี้ยใหเปนไปตามที่สหกรณประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วัน และไดรับ
เงินจํานวนดังกลาวในวันทําสัญญากูโดยถูกตองครบถวนแลว (ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักเงินคาหุน, เงินกูสัญญาเดิม, 
ตามระ เ บียบของสหกรณฯ  และอื่ นๆ  ตามประกาศของสหกรณ )  เ พ่ือนํ า เ งิ น ไป ใช ตามความมุ ง หมาย                        
ดังนี้ .............................................................................................................................................................................. 

 2. ขาพเจายินยอมสงคืนเงินกูสําหรับเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือน งวดละ .......................................... บาท 
พรอมดอกเบี้ยโดยใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือนซึ่งเปนตนสังกัดของขาพเจา หักเงินชําระหนี้จากเงิน  
รายเดือนของขาพเจา ณ ตนสังกัดท่ีจายเงินเดือนของขาพเจาเปน เวลา ........................ งวด ทั้งนี้ตั้งแตเดือน 
................................................... เปนตนไปและยินยอมใหหักเงินชําระหนี้จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น 

 3. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด    
วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ. 2561 ที่ถือใชในปจจุบัน และตามประกาศของสหกรณฯ   
ถาขาพเจาประสงคจะขอลาออกหรือยายไปปฏิบัติงานที่อ่ืน ตามขอบังคับขอ 32 (3) เวนแตยังเปนสมาชิก อยูตาม
ขอบังคับขอ 44 ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้ซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณฯ       
ใหเสร็จสิ้นกอน  

ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดี
ลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกฟองในคดีลมละลาย 
ลายมือชื่อ ................................................. ผูขอกู 
         ( ...................................................... ) 
      วันท่ี .................................................. 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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ขาพเจายินยอมใหสหกรณโอนเงินสะสมคาหุนและเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจามีอยูหรือพึงไดรับจากสหกรณชําระหนี้เงินกู
นี้ได ตลอดจนยินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินอ่ืนใดที่หนวยงานของขาพเจาจะพึงจายใหแกขาพเจา 
หรือทายาทเพ่ือชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนได ทั้งนี้ไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนาแตอยางใด 

4. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ ยึดหนวงเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน 
หรือนําเงินดังกลาวมาชําระหนี้เงินกูท่ีคางชําระได ในกรณีท่ีขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ และมีการบอกกลาวทวงถามไปถึงผูกู 
ผูกูตกลงยินยอมชดใชคาติดตามทวงถามครั้งละ 200 บาท รวมทั้ง ชดใชคาใชจายในการดําเนินคดีและคาทนายความคืน
แกสหกรณ  

5. ในการทวงถามใหผูกูชําระหนี้นั้น นอกจากทวงถามผูกูไดแลว ใหสหกรณทวงถามจาก ....................................... 
........................................................................ มีความเก่ียวของเปน ...................................................... ตามที่อยูดังตอไปนี้ 
................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................... โทรศพัท ........................................................................ 

หากสหกรณฯ ไดสงจดหมายลงทะเบียนไปยังที่อยูของผูกู หรือบุคคลที่ผูกูระบุไวตามที่อยูขางตนนี้  ถือวาผูกู
ไดรับหนังสือดังกลาวแลว 

ในกรณีขาพเจายายท่ีอยูจากที่ไดแจงไว ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบ เปนหนังสือโดยทันที หากมิไดแจงให
ทราบใหถือวาในการสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจาตามที่อยูที่ไดแจงไวเปนการสงหนังสือบอกกลาวโดยชอบ  

หนังสือสัญญากูนี้ทําขึ้น ณ วันที่ระบุขางตน และขาพเจาลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

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

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยา 

( …………………………….……………….. ) 

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

( …………………………….………………... ) 

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

( …………………………….………………... ) 
 

 
 
 
 

 
 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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ขาพเจา ........................................................................................ ไดรับเงินกู จํานวน .................................... บาท  
(โดยหักเงินตามสัญญาขอ 1) คงเหลือจํานวน .................................... บาท และ/หรือ เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
.................................................... สาขา ................................................................ เลขบัญชี ................................................ 
ของขาพเจาตามหนังสือสัญญากูนี้เปนการถูกตองแลว ณ วันที่ ...............................................................  

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

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

  
ผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
 

กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ําประกันให
เขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ํา ประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําหนังสือค้ําประกัน  

การที่ผูค้ําประกันลงนามในหนังสือค้ําประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จํากัด เพ่ือคํ้าประกันหนี้ตามหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ เลขที่ ............................../…............................................        
ลงวันที่ ............................................. ระหวาง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด (ผูใหกู) 
กับ ........................................................................................................ (ผูกู)  

ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้  

1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัดไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในหนังสือกูยืมเงิน  

2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกู คางชําระกับผูใหกูตามหนังสือกูยืมเงินและอาจตองรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยหรือ คาสนิไหมทดแทนอื่น ๆ อีกดวย  

3. การที่ผูค้ําประกันออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหผูค้ําประกันหลุดพนจาก
การค้ําประกัน รายนี้จนกวาผูกูไดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 

นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกัน 

ขาพเจาไดรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ําประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ําประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

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

( …………………………….………………... ) 

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

( …………………………….………………... ) 
 
 
 
 
 

 
 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ 
 

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตําแหนงทางวิชาการ ...................................... อื่น ๆ (ระบุ) ...................... 
ชื่อ ........................................................................ นามสกุล .................................................. ฉายา ................................... 
ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อายุ .......... ป 
เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจําตัวประชาชน ......................................................................  
ตําแหนง ............................................................................ สังกัด ………………………………………………..………….......……………  
มีเงินไดรายเดือนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

สัญญาจางสิ้นสุด     วันที่ ...........  เดือน .................................... พ.ศ. ...............  (กรณีลูกจางหรือบุคลากรท่ีมีกําหนด

สิ้นสุดระยะเวลาจางในสัญญาจางหรือในคําสั่งจาง) 

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ........................................... มือถือ ................................................................... Email ……………………….........…… 
ชื่อคูสมรส .................................................................................. เลขประจําตัวประชาชน .................................................... 

ขอทําหนังสือค้ําประกันเงินกูกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน 
ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ตามที่ ........................................................................................................................... ไดกูเงนิของสหกรณฯ 
ตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทสามัญเลขที่ ......................../.......................... ลงวันที่ ........................................................ 
จํานวนเงินกู .................................................... บาท (...........................................................................................................) 
พรอมดอกเบี้ยคิดเปนรายวันตามอัตราท่ีสหกรณประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วัน
ผอนชําระงวดละ ...................................... บาท (.........................................................................) จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
แตไมเกิน ............................... งวด และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณฯแลว เปนหนี้ท่ีสมบูรณ โดยขาพเจายินยอมค้ําประกัน        
เพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกูรายนี้  

ขอ 2 ขาพเจาทราบวัตถุประสงคในการกอหนี้ที่ผูกูระบุไวในสัญญาในการกอหนี้ที่ค้ําประกัน ลักษณะการกูเงิน
สามัญของผูกูตามสัญญาจํานวนเงินสูงสุด ตามสัญญา และระยะเวลาการกอหนี้ตามสัญญากูในขอ 1 ที่ขาพเจาค้ําประกัน  

ขอ 3 ขาพเจาไดทราบขอมูลผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง
กําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ        
ทุกประการ  

หากผูกูผิดนัดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญตามขอ 1 ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันยินยอม        
ใหสหกรณฯ ดําเนินการตามกฎหมายกับขาพเจา  

ขอ 4 ขาพเจายอมรับผูกพันวา การลาออกจากการปฏิบัติงาน, การยายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน, การลาออกจาก    
การเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้จนกวาผูที่
ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
ขาพเจา  

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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ขอ 5 ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณฯ แทนผูกู หลังจากสหกรณฯ ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก
ขาพเจาภายในกําหนด (หกสิบวัน) นับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน 
และเงินไดอ่ืน ๆ ของขาพเจาหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น จากเงินรายไดรายเดือน    
และเงินไดอื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณฯ ดวย ความยินยอมนี้ใหมีผลอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินได
รายเดือนและเงินไดอ่ืนมอบใหสหกรณฯ ไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยสิ้นเชิง  

ขอ 6 หากขาพเจาไดยายที่อยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือคาประกันนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที หากขาพเจาไมไดแจงใหทราบการยายที่อยู การสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจา ตามท่ีอยูขางตนที่ไดแจงไวตอ
สหกรณฯ ใหถือวาขาพเจาทราบโดยชอบแลว  

ขอ 7 พรอมหนังสือสัญญาค้ําประกันนี้ ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินได
รายเดือนหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนใหแกสหกรณฯ หนวยงานตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน  

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน  

 
ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ําประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ําประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

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

( …………………………….………………... ) 

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

( …………………………….………………... ) 
 
 
 
 

 
 
           
 
 
 
 
 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
 

กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ําประกันให
เขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ํา ประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําหนังสือค้ําประกัน  

การที่ผูค้ําประกันลงนามในหนังสือค้ําประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
จํากัด เพ่ือคํ้าประกันหนี้ตามหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ เลขที่ ............................../…............................................        
ลงวันที่ ............................................. ระหวาง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด (ผูใหกู) 
กับ ........................................................................................................ (ผูกู)  

ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้  

1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัดไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในหนังสือกูยืมเงิน  

2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกู คางชําระกับผูใหกูตามหนังสือกูยืมเงินและอาจตองรับผิดชดใช
ดอกเบี้ยหรือ คาสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดวย  

3. การที่ผูค้ําประกันออกจากการเปนสมาชิกสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใดไมเปนเหตุใหผูค้ําประกันหลุดพนจาก
การค้ําประกัน รายนี้จนกวาผูกูไดใหสมาชิกอ่ืนซึ่งสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน 

นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และรับผิดชอบตาง ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกัน 

ขาพเจาไดรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ําประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ําประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

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

( …………………………….………………... ) 

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

( …………………………….………………... ) 
 
 
 
 
 

 
 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ 
 

ขาพเจา       นาย       นาง       นางสาว       ตําแหนงทางวิชาการ ...................................... อื่น ๆ (ระบุ) ...................... 
ชื่อ ........................................................................ นามสกุล .................................................. ฉายา ................................... 
ชื่อเดิม (สําหรับพระภิกษุ) ............................................................................................................................ อายุ .......... ป 
เลขทะเบียนสมาชิก ................................................ เลขประจําตัวประชาชน ......................................................................  
ตําแหนง ............................................................................ สังกัด ………………………………………………..………….......……………  
มีเงินไดรายเดือนละ .............................. บาท ( ........................................................... )  อายุงาน ........... ป ...........  เดือน 

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

สัญญาจางสิ้นสุด     วันที่ ...........  เดือน .................................... พ.ศ. ...............  (กรณีลูกจางหรือบุคลากรท่ีมีกําหนด

สิ้นสุดระยะเวลาจางในสัญญาจางหรือในคําสั่งจาง) 

ที่อยูปจจุบัน ........................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยูตามทะเบียนบาน ............................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศพัท ........................................... มือถือ ................................................................... Email ……………………….........…… 
ชื่อคูสมรส .................................................................................. เลขประจําตัวประชาชน .................................................... 

ขอทําหนังสือค้ําประกันเงินกูกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน 
ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ตามที่ ........................................................................................................................... ไดกูเงนิของสหกรณฯ 
ตามหนังสือสัญญากูเงินประเภทสามัญเลขที่ ......................../.......................... ลงวันที่ ........................................................ 
จํานวนเงินกู .................................................... บาท (...........................................................................................................) 
พรอมดอกเบี้ยคิดเปนรายวันตามอัตราท่ีสหกรณประกาศ แตไมเกินอัตรารอยละ 15 ตอป โดยใหถือวาหนึ่งปมี 365 วัน
ผอนชําระงวดละ ...................................... บาท (.........................................................................) จนกวาจะชําระเสร็จสิ้น
แตไมเกิน ............................... งวด และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณฯแลว เปนหนี้ท่ีสมบูรณ โดยขาพเจายินยอมค้ําประกัน        
เพ่ือหนี้สินเก่ียวกับเงินกูรายนี้  

ขอ 2 ขาพเจาทราบวัตถุประสงคในการกอหนี้ที่ผูกูระบุไวในสัญญาในการกอหนี้ที่ค้ําประกัน ลักษณะการกูเงิน
สามัญของผูกูตามสัญญาจํานวนเงินสูงสุด ตามสัญญา และระยะเวลาการกอหนี้ตามสัญญากูในขอ 1 ที่ขาพเจาค้ําประกัน  

ขอ 3 ขาพเจาไดทราบขอมูลผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึง
กําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ        
ทุกประการ  

หากผูกูผิดนัดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญตามขอ 1 ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกันยินยอม        
ใหสหกรณฯ ดําเนินการตามกฎหมายกับขาพเจา  

ขอ 4 ขาพเจายอมรับผูกพันวา การลาออกจากการปฏิบัติงาน, การยายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน, การลาออกจาก    
การเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้จนกวาผูที่
ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
ขาพเจา  

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  
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ขอ 5 ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณฯ แทนผูกู หลังจากสหกรณฯ ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก
ขาพเจาภายในกําหนด (หกสิบวัน) นับแตวันที่ผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินเดือน 
และเงินไดอ่ืน ๆ ของขาพเจาหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น จากเงินรายไดรายเดือน    
และเงินไดอื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณฯ ดวย ความยินยอมนี้ใหมีผลอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินได
รายเดือนและเงินไดอ่ืนมอบใหสหกรณฯ ไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยสิ้นเชิง  

ขอ 6 หากขาพเจาไดยายที่อยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือคาประกันนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที หากขาพเจาไมไดแจงใหทราบการยายที่อยู การสงหนังสือบอกกลาวถึงขาพเจา ตามท่ีอยูขางตนที่ไดแจงไวตอ
สหกรณฯ ใหถือวาขาพเจาทราบโดยชอบแลว  

ขอ 7 พรอมหนังสือสัญญาค้ําประกันนี้ ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินได
รายเดือนหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืนใหแกสหกรณฯ หนวยงานตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน  

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน  

 
ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. ผูค้ําประกัน 

     ( …………………………….………………... ) 

ลายมือชื่อ ………………………..…………..……….. สามี/ภรรยาผูค้ําประกัน 

( …………………………….……………….. ) 

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

( …………………………….………………... ) 

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

( …………………………….………………... ) 
 

 
 
 
 
 

 

สัญญาเงินกูเลขที่ .....................................  
วันที่ .........................................................  














