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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ ากัด 
� หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

� หนังสือกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 

ที ่   วันท่ี            ช่ือผู้กู ้              
� ขอใช้หลักประกัน คือ                  
              
              
                   
� ขอใช้หลักประกันตามสญัญาเงนิกู้ท่ีเคยมอบให้ไว้ คือ         
              
              
                 
ตามสัญญาเลขท่ี   ลงวันท่ี    โดยข้าพเจ้ายินยอมน าหลักประกันตามสัญญาเงินกู้ฉบับดังกล่าว 
ตลอดจนภาระอื่นใดที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด มาเป็นหลักประกันตามสัญญาเงินกู้ฉบับน้ี  
ข้าพเจ้า       สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จ ากัด                  
เลขทะเบียนท่ี       อาย ุ     ปี รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง         
สังกัด      ขอท าหนังสือกู้เงินพิเศษ � เพื่อการเคหะสงเคราะห์ � เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ      
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กูเ้งินพิเศษ                � เพื่อการเคหะสงเคราะห ์               � เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพจากสหกรณ์ฯ     
เป็นจ านวน          บาท (                    ) และข้าพเจ้าไดร้ับเงินต้น  
ดังกล่าวนั้น ในวันท าหนังสือกู้นี ้โดยถูกต้องแล้ว 

ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาใช้เงินกู้รายนี้เฉพาะเพื่อความมุ่งหมาย                             
          (ดั งมี ร ายการตามที่ ข้ าพ เจ้ า ไ ด้ เ สนอไ ว้ ในข้อ  ๒ .แห่ งค า ขอกู้ เ งินพิ เ ศษ                  
� เพื่อการเคหะสงเคราะห์ � เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ลงวันท่ี        ) 

ข้อ ๓. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกู้รายนี้ยังไม่เสร็จข้าพเจ้ายินยอมและพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินการ
หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณฯ์ ในการสอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ หรือตรวจกิจการหรือทรัพย์สินท่ีใช้เงินกู้รายนี้ และข้าพเจ้าจะชี้แจง
ข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน หรือตรวจนั้นให้ทราบตามความประสงค์ 

ข้อ ๔. ในกรณีที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญของกิจการตามที่คณะกรรมการด าเนินการได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น       
ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบของบุคคลผู้ได้รับมอบจากคณะกรรมการด าเนินการเพื่อการนี้ 

ข้อ ๕. ข้าพเจ้าสัญญาจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน � แบบเงินรวมเท่ากันทุกเดือน � แบบเงินต้นเท่ากันทุกเดือน                     
งวดละ     บาท (ตัวอักษร)           บาท รวม                ง ว ด 
(ตัวอักษร)       งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง      บ า ท 
(ตัวอักษร)     บาท ทั้งนี ้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน           เป็นต้นไป โดยยอมเสียดอกเบี้ย        
แก่สหกรณ์ฯ ในอัตราที่สหกรณ์ฯ ประกาศเรียกเก็บจากผู้กู้ยืม (ในขณะท าสัญญาก าหนดอัตราร้อยละ                   ต่อปี ) ถ้าภายหลั ง 
วันท าสัญญานี้ หากสหกรณ์ฯ ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น หรือต่ ากว่าในขณะท าสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ คิดดอกเบี้ย
ตามที่ประกาศเปลี่ยนแปลงได้ทันที ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด และให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไปจนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน (ดอกเบี้ยนั้นคิดให้เป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ย                  
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ข้าพเจ้ายืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรับงวดนั้นๆ 
 
 (ตามมติ กก.ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558) 
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ข้อ ๖. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะท าประกันอัคคภีัยสิง่ปลูกสร้าง หรือห้องชุด จ านองเป็นประกันหน้ีสหกรณ์ฯ ตามสัญญานี้ไว้กับบริษัทประกัน
อัคคีภัยตามจ านวนเงินที่สหกรณ์ฯ จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบในแต่ละปี โดยสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย และข้าพเจ้า            
จะเสียค่าเบี้ยประกันเองตลอดไปทุกปี จนกว่าจะช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ เสร็จสิ้น ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการเอาประกันอัคคีภัยดังกล่าวและสหกรณ์ฯ 
ได้จัดการเอาประกันอัคคีภัยแทนข้าพเจ้า และการเอาประกันอัคคีภัยดังกล่าว สหกรณ์ฯ เป็นผู้เก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยไว้เอง 

ข้อ ๗. ข้าพเจ้าสัญญาว่าย้ายถิ่นที่อยู่ไปจากต าบล อ าเภอ ตามภูมิล าเนาดังกล่าวข้างต้นตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องแจ้งให้          
สหกรณ์ฯ ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีย้าย มิฉะนั้นถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญสหกรณ์ฯ มีสิทธิเรียกเงินกู้ทั้งหมด คืนได้ทันท ี

ข้อ ๘. บรรดาหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ที่ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้าข้างต้น หรือต าบลที่
อยู่ที่ข้าพเจ้าแจ้งเปลี่ยนแปลง โดยส่งเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน ไม่ว่าจะถึงตัวหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมีผู้ใดรับ หรือ         
ไม่มีผู้ใดรับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้เพราะข้าพเจ้า ย้ายสถานที่อยู่โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรือต าบลสถานที่อยู่ที่ให้ไว้ค้นหาไม่พบทุก ๆ         
กรณีที่กล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวนั้นได้ส่งให้ข้าพเจ้าโดยชอบแล้ว 

ข้อ ๙. ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ 
โปรดหักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย 

ข้อ ๑๐. ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกู้รายนี้ไมเ่สรจ็ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนกิจการ หรืออาคาร หรือท่ีดิน ซึ่งใช้เงินกู้รายนี้แก่ผู้อื่น
ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

ข้อ ๑๑. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ ๓๖ ก็ดี หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใด
ข้อหนึ่งก็ดี เงินกู้รายนี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงเวลาที่ตกลงไว้ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ        
คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่คิดจากผู้กู้ยืมที่ผิดนัดช าระหนี้ได้ทันที 

ข้อ ๑๒. ข้าพเจ้าขอน าหุ้นซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์นี้แล้วจ านวน   หุ้น เป็นเงิน    บ า ท 
(         ) และหุ้นท่ีพึงจะมีในภายภาคหน้าค้ าประกันเงินกู้ครั้งนี ้
 หากข้าพเจ้าผิดนัด และพ้นจากสถานภาพสมาชิก ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงินค่าหุ้นเข้าหักช าระหนี้ที่ค้างช าระ          
ทุกประเภทได้ ตามที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควร 

ข้อ ๑๓. หนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ จะมีผลผูกพันสหกรณก์็ต่อเมือ่ได้จดจ านองหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันหน้ีเงินกู้ตามมติคณะกรรมการ
ด าเนินการตามกฎหมายแล้ว 

ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๓๗ ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ า             
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ ๕ (ก) (๓) (เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ ๑๗) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือ                 
ให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ 
บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงินดังกล่าว เพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

หนังสือกู้นี้ท าไว ้ณ วันท่ีซึ่งระบุข้างต้น และข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 
 

ข้าพเจ้า………….…………………………………..ขอรับรองว่า 

ข้าพเจ้ายังโสดไมเ่คยมีคู่สมรส ไม่ว่าจะชอบ หรือมชิอบ       

ด้วยกฎหมาย หากข้าพเจ้าให้ถอ้ยค าเท็จให้ใช้ถ้อยค านี้               

ยันข้าพเจ้าในทางคดอีาญาได ้

(ลงชื่อ)…………………….……………………….….ผู้ให้ถ้อยค า 

 

 
 

…………………………………………………………………….. 
 

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

 
………………………………….……………………………….. 

         (                ) 

 
 
ผู้กู ้
 
พยาน 
 
 
ผู้พิมพ์ 

ข้าพเจ้าขอให้ถอ้ยค ายืนยันว่าจะต่ออายุกรมธรรม์ 

อัคคีภัยทันทีหลังจากทีก่รมธรรม์สิน้สุดลง หากไม่ 

ด าเนนิการและหรือเกดิความเสียหายขึ้น ขอรับ 

ผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว 

(ลงชื่อ)………………….……………………………….ผู้กู ้

 

 


