
 ข�าพเจ�าชื่อ.............................
เลขทะเบียนที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ประเภทบุคลากร  
� ข�าราชการบํานาญ/บําเหน็จรายเดือน
สังกัด................................................................
สหกรณ$ออมทรัพย$มหาวิทยาลัยแม)โจ� จํากัด ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า 

1. ผู�กู�ได�ขอกู�เงินจากผู�ให�กู� จํานวน
2. ผู�กู�ตกลงจะส)งคืนต�นเงินพร�อมดอกเบี้ย

นับตั้งแต)วันที่รับเงินกู� เป5นต�นไปจนกว)าจะชําระหนี้ครบถ�วน โดยจะชําระดอกเบี้ย
สิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่สหกรณ$มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ$ ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ$คิดดอกเบี้ย
ตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได�ทันที โดยไม)ต�องบอกกล)าวล)วงหน�
โต�แย�งหรือยกเป5นข�อต)อสู�ใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. ผู�กู�อาจเบิกเงินกู�ตามสัญญา
ดอกเบี้ยค�างต�องไม)เกินวงเงินกู�ตามข�อ 

 วิธีเบิกเงินกู�ผ)านช)องทางโมบายแอปพลิเคชันของสหกรณ$
ค)าธรรมเนียมการเบิกเงินกู�ตามที่ธนาคาร

 หากผู�กู� มีอายุการทํางานเหลือ 
พนักงานส)วนงาน 

4. สัญญาเงินกู�ฉุกเฉินพร�อมเปย$
สัญญา ให�ถือว)าสัญญาเงินกู�ฉบับนี้มีผลบังคับใช�ต)อไป
ประการจนกว)าฝ>ายใดฝ>ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ตาม ผู�กู�จะต�องชําระ
ทั้งหมดทันที 

5. ผู�กู�ตกลงยินยอมให�เจ�าหน�าที่ผู�จ)ายค)าจ�าง
ใดที่ทางราชการหรือนายจ�างจะพึงจ)ายให�ผู�กู�หักเงินดัง
รายการที่สหกรณ$เรียกเก็บให�แก)สหกรณ$เป5นลําดับแรกตลอดไป โดยสัญญานี้มีผลผูกพันผู�กู�ตลอดไปจนกว)าผู�กู�และสห
แก�ไขหรือยกเลิกสัญญานี้ 

6. หากผู�กู�ขาดจากสมาชิกภาพตามข�อบังคับของ
ยินยอมให�เจ�าหน�าที่ผู�จ)ายค)าจ�างหรือเงินเดือน หรือ
ข�าราชการ หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือนายจ�างจะพึงจ)ายให�ผู�กู�หักเงินดังกล)าวชําระคืนต�น
เงินกู�และดอกเบี้ยให�แก)ผู�ให�กู�ให�เสร็จสิ้นก)อนเจ�าหนี้รายอ่ืนได�

ผู�กู�ได�อ)านและเข�าใจข�อความใน
ณ วัน เดือน ปA ที่ระบุไว�ข�างต�น 

 
(ลงชื่อ

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

รับที่.................../....... ........... 
วันที่........../............./.............. 

 
 

สัญญาเงินกู�ฉุกเฉินพร�อมเปย� 
 

เขียนที่………………….
วันที่..........เดือน.................................

................................................................................ เป5นสมาชิกสหกรณ$ออมทรัพย$มหาวิทยาลัยแม)โจ� จํากัด 
ประเภทบุคลากร  � ข�าราชการ  � ลูกจ�างประจํา  

บําเหน็จรายเดือน  � พนักงานราชการ  � พนักงานส)วนงาน � 
................................................................................ ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�กู�” ได�ทําสัญญา

สหกรณ$ออมทรัพย$มหาวิทยาลัยแม)โจ� จํากัด ซ่ึงต)อไปนี้เรียกว)า “ผู�ให�กู�” เพื่อเป5นหลักฐาน ดังนี้
จํานวน...................................... บาท (                                                    )

ผู�กู�ตกลงจะส)งคืนต�นเงินพร�อมดอกเบี้ยเงินกู�ให�แก)สหกรณ$ทุกสิ้นเดือนของทุกเดือน
เป5นต�นไปจนกว)าจะชําระหนี้ครบถ�วน โดยจะชําระดอกเบี้ยเป5นรายเดือนทุก ๆ เดือน ติดต)อกันภายในวัน

สิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่สหกรณ$มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ$ ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ$คิดดอกเบี้ย
ตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงได�ทันที โดยไม)ต�องบอกกล)าวล)วงหน�าหรือได�รับความยินยอมจากข�าพเจ�าแต)อย)างใด และข�าพเจ�าจะไม)

 
สัญญาเงินกู�ฉุกเฉินพร�อมเปย$ตามจํานวนที่ต�องการเม่ือใดก็ได� แต)รวมกันแล�วทั้งต�นเงินและ

ดอกเบี้ยค�างต�องไม)เกินวงเงินกู�ตามข�อ 1. และการเบิกเงินกู�ดังกล)าวให�ถือเป5นได�รับเงินกู�แล�วตามสัญญา
ผ)านช)องทางโมบายแอปพลิเคชันของสหกรณ$ สมาชิกต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และชําระ

ค)าธรรมเนียมการเบิกเงินกู�ตามที่ธนาคารและสหกรณ$ฯ กําหนด 
หากผู�กู� มีอายุการทํางานเหลือ 1 ปA สหกรณ$จะปKดการกดรับเงินกู� ยกเว�นผู�กู�

พร�อมเปย$มีอายุหนึ่งปA เม่ือสัญญาเงินกู�นี้ครบกําหนด หากสหกรณ$หรือข�าพเจ�ามิได�บอกเลิก
สัญญา ให�ถือว)าสัญญาเงินกู�ฉบับนี้มีผลบังคับใช�ต)อไปไม)เกิน 3 ปA นับตั้งแต)วันทําสัญญา โดยมีเงื่อนไขและข�อตกลงคงเดิมทุก
ประการจนกว)าฝ>ายใดฝ>ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ตาม ผู�กู�จะต�องชําระ

ผู�กู�ตกลงยินยอมให�เจ�าหน�าที่ผู�จ)ายค)าจ�างหรือเงินเดือน หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน หรือเงินได�อ่ืน
ใดที่ทางราชการหรือนายจ�างจะพึงจ)ายให�ผู�กู�หักเงินดังกล)าวเพื่อชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู� ค)าธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ตาม
รายการที่สหกรณ$เรียกเก็บให�แก)สหกรณ$เป5นลําดับแรกตลอดไป โดยสัญญานี้มีผลผูกพันผู�กู�ตลอดไปจนกว)าผู�กู�และสห

หากผู�กู�ขาดจากสมาชิกภาพตามข�อบังคับของสหกรณ$ ถ�าผู�กู�ไม)จัดการชําระคืนเงินกู�พร�อมทั้งดอกเบี้ยในทันที ผู�กู�
ยินยอมให�เจ�าหน�าที่ผู�จ)ายค)าจ�างหรือเงินเดือน หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน

การ หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือนายจ�างจะพึงจ)ายให�ผู�กู�หักเงินดังกล)าวชําระคืนต�น
เงินกู�และดอกเบี้ยให�แก)ผู�ให�กู�ให�เสร็จสิ้นก)อนเจ�าหนี้รายอ่ืนได� 

ผู�กู�ได�อ)านและเข�าใจข�อความในสัญญาเงินกู�ฉุกเฉินพร�อมเปย$แล�ว จึงลงลายมือ

ลงชื่อ).................................................................................... ผู�กู�
(.......................................................................................) 

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

2/รายการต)อไปนี้

สัญญา
รับที่

………….…………………………………………… 
.................................พ.ศ................... 

เป5นสมาชิกสหกรณ$ออมทรัพย$มหาวิทยาลัยแม)โจ� จํากัด 
ลูกจ�างประจํา  � พนักงานมหาวิทยาลัย   

 อ่ืนๆ........................................... 
สัญญาเงินกู�ฉุกเฉินพร�อมเปย$ไว�ให�แก)

เพื่อเป5นหลักฐาน ดังนี้ 
(                                                    ) 

เดือน ในอัตราตามประกาศสหกรณ$ 
เป5นรายเดือนทุก ๆ เดือน ติดต)อกันภายในวัน

สิ้นสุดของเดือน ในกรณีที่สหกรณ$มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ$ ข�าพเจ�ายินยอมให�สหกรณ$คิดดอกเบี้ย
าหรือได�รับความยินยอมจากข�าพเจ�าแต)อย)างใด และข�าพเจ�าจะไม)

ตามจํานวนที่ต�องการเม่ือใดก็ได� แต)รวมกันแล�วทั้งต�นเงินและ
รเบิกเงินกู�ดังกล)าวให�ถือเป5นได�รับเงินกู�แล�วตามสัญญา 

สมาชิกต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และชําระ

สหกรณ$จะปKดการกดรับเงินกู� ยกเว�นผู�กู�ที่ เป5นพนักงานราชการหรือ 

เม่ือสัญญาเงินกู�นี้ครบกําหนด หากสหกรณ$หรือข�าพเจ�ามิได�บอกเลิก
โดยมีเงื่อนไขและข�อตกลงคงเดิมทุก

ประการจนกว)าฝ>ายใดฝ>ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ตาม ผู�กู�จะต�องชําระต�นเงินและดอกเบี้ย

เงินบําเหน็จรายเดือน หรือเงินได�อ่ืน
กล)าวเพื่อชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู� ค)าธรรมเนียม และอ่ืน ๆ ตาม

รายการที่สหกรณ$เรียกเก็บให�แก)สหกรณ$เป5นลําดับแรกตลอดไป โดยสัญญานี้มีผลผูกพันผู�กู�ตลอดไปจนกว)าผู�กู�และสหกรณ$จะได�

ถ�าผู�กู�ไม)จัดการชําระคืนเงินกู�พร�อมทั้งดอกเบี้ยในทันที ผู�กู�
รายเดือน หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญ

การ หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือนายจ�างจะพึงจ)ายให�ผู�กู�หักเงินดังกล)าวชําระคืนต�น

ยมือชื่อไว�เป5นสําคัญต)อหน�าพยาน  

ผู�กู� 

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

 
รายการต)อไปนี้............................... 

สัญญากู�ที่ ............./...... ........ 
รับที่.................../...... ............ 



 
 

-2- 
 

รายการต�อไปน้ี เจ�าหน�าที่ของสหกรณ�กรอกเอง 
 

เงินได�รายเดือน มีค�าหุ�นอยู� วงเงินกู� หน้ีเงินกู�คงเหลือ วงเงินกู�คงเหลือ 
     

 
 
 

เสนอผู�มีอํานาจอนุมัติ 

1. ได�ตรวจสัญญาเงินกู�ฉุกเฉินพร�อมเปย$แล�ว ผู�กู�มีสิทธิ์กู�ได�.................................................... บาท 
2. เห็นควร � อนุมัติ    � ไม)อนุมัติ 
3. ข�อชี้แจงอ่ืน ๆ .............................................................................................................................................. 

 
   (ลงชื่อ)........................................................................ เจ�าหน�าที่สินเชื่อ/เจ�าหน�าที่ธุรกรรมสินเชื่อ  
                                        (........................................................................) 

 
 
 

ความเห็นของเจ�าหน�าที่การเงินของมหาวิทยาลัย 
 � มีเงินได�รายเดือนเหลือหัก ณ ที่จ)าย  

 � ไม)มีเงินได�รายเดือนเหลือหัก ณ ที่จ)าย 
      
      (ลงชื่อ)........................................................................ เจ�าหน�าที่การเงิน 
             (...........................................................................) 
 
 
 
เห็นควร � อนุมัติ    � ไม�อนุมัติ 
 
  (ลงชื่อ).............................................................................. ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/ผู�จัดการ 
         (..............................................................................) 


