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ค ำขอกู้เงินและหนังสือสัญญำกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 

                                                                                           ท ำท่ี สหกรณ์ออมทรัพยม์หำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ จ ำกดั 
                                                                                                                                                                                

วันท่ี…………………..………………………..………………………… 
 
เรียน    คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัวลัยลักษณ์ จ ำกัด 
                    
 ข้ำพเจ้ำ………………………………………………………………………..……...….เลขทะเบียนสมำชิกที…่.............…….….……………………. 
ต ำแหน่ง.......................................................สงักัด……........…………………….............…………………โทร…………………………………………………. 
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….......... 
................................................................................................................................มูลค่ำหุ้น จ ำนวน..................................................บำท 
 ขอเสนอค ำขอกู้เงินและหนังสือสัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 ฉบับนี้ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน และตกลงกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 จำกสหกรณ์เป็นจ ำนวน……………...……บำท 
(………………………………………………………………..………....………….) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน ำไปใช้……………………………………………………… 
ซึ่งตกลงกันว่ำ ข้ำพเจ้ำจะเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมจ ำนวน ตำมเวลำที่ข้ำพเจ้ำต้องกำร และ
ตำมที่สหกรณ์จะพึงพิจำรณำอนุญำตตำมที่เห็นสมควรตำมวิธี และหลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 บรรดำ
ใบขอรับเงินกู้และใบส ำคัญจ่ำยเงินกู้ของข้ำพเจ้ำที่เป็นหลักฐำนแห่งเงินกู้นี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-
ฝ่ำวิกฤต COVID-19 ฉบับน้ีด้วยทั้งสิ้น 
 ข้อ 2  ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำ จะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ 3.80 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
และหำกต่อไปภำยหน้ำ สหกรณ์ได้ประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยดังกล่ำวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตำม
อัตรำที่สหกรณ์ได้ประกำศเปลี่ยนแปลง นับแต่วันที่ประกำศดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ ท้ังนี้ ไม่เกินอัตรำดอกเบี้ยสูงสุดเรื่องอัตรำดอกเบี้ ย
เงินให้กู้ของสหกรณ์ (ขณะท ำหนังสือสัญญำนี้อัตรำดอกเบี้ยสูงสุดเท่ำกับอัตรำร้อยละ 19.00 ต่อปี) ได้ตลอดไป จนกว่ำผู้กู้จะช ำระหนี้
เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำตำมที่ก ำหนดไว้ในใบขอรับเงินกู้และใบส ำคัญจ่ำยเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 18 งวด)  
 กำรก ำหนดส่งคืนเงินกู้ตำมควำมวรรคหนึ่ง ไม่เป็นกำรตัดสิทธิของสหกรณ์ในกำรเรียกร้องให้ข้ำพเจ้ำช ำระหนี้ท้ังหมด หรือ
แต่บำงส่วนก่อนก ำหนดก็ได้  ตำมแต่สหกรณ์จะเห็นสมควร  โดยมิพักต้องช้ีแจงเหตุ 
 อนึ่ง แม้สัญญำกู้เงินมีกำรก ำหนดเวลำแล้วก็ตำม  แต่ข้ำพเจ้ำยังคงมีหนี้ที่ยังต้องผ่อนช ำระต่อไปอีก  ให้ถือว่ำสัญญำ          
กู้เงินนี้ได้มีกำรต่อกันไปโดยไม่มีก ำหนดเวลำ  และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำเงินกู้ที่ข้ำพเจ้ำได้เบิกไปและยังผ่อนช ำระภำยหลังเวลำดังกล่ำว  
ย่อมเป็นหนี้เงินกู้ตำมสัญญำนี้ทั้งสิ้น  ซึ่งสหกรณ์จะเรียกร้องให้ช ำระเมื่อใดก็ได้  และในกรณีที่สหกรณ์เรียกร้องให้ ข้ำพเจ้ำช ำระหนี้  
ข้ำพเจ้ำจะช ำระหนี้ตำมค ำเรียกร้องโดยพลัน 
 สหกรณ์อำจเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินให้กู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่ำที่ก ำหนดไว้ดังกล่ำว   และข้ำพเจ้ำยินยอม                     
เสียดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ในอัตรำใหม่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมประกำศของสหกรณ์โดยสหกรณ์ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
 ข้อ 3  ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำเมื่อได้รับเงินกู้แล้วข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ทุกประกำร 
รวมถึงข้อต่อไปนี ้
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รับที…่…………………………….……… 
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 3.1  ยินยอมให้มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์หักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ   เพื่อช ำระเงินกู้ตำมจ ำนวน
งวดช ำระหนี้ข้อ 2  ได้โดยปรำศจำกข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น   และให้ควำมยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป  จะไม่เพิกถอนควำมยินยอมดังกล่ำว
จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช ำระหนี้ตำมหนังสือสัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 ฉบับนี้จนครบถ้วน  รวมทั้งข้ำพเจ้ำจะไม่
ขัดขวำงกำรหักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งช ำระหนี้ต่อสหกรณ์แต่อย่ำงใด และให้ถือเป็นสำระส ำคัญของกำรกู้เงินครั้งน้ี 
 3.2  ถ้ำข้ำพเจ้ำพ้นสภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  หรือพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนของ
สหกรณ์ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือ หรือพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใด  ๆ ก็ตำม ข้ำพเจ้ำจะ 
จัดกำรช ำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณใ์ห้เสร็จสิน้ครบถ้วนทันที  และยินยอมให้สหกรณ์น ำเงินค่ำหุ้นท่ีข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์  หรือ
เงินปันผล  หรือเงินเฉลี่ยคืน  หรือเงินผลประโยชน์อ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับ เพ่ือหักช ำระหนี้ซึ่งข้ำพเจ้ำต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน 
 ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จัดกำรช ำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตำมวันเวลำในวรรคก่อน  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์มอบหมำยให้
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  หรือสหกรณ์หักเงินดังกล่ำวเพื่อช ำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 3.3  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 ของข้ำพเจ้ำ เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้ เมื่อมีกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
 (1)  เมื่อข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ 
 (2)  เมื่อปรำกฏแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ว่ำข้ำพเจ้ำน ำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กำรกู้เงิน 
ตำมข้อ 1 
 (3)  เมื่อผิดนัดหรือค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้  ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ย  เป็นเวลำสองงวดติดต่อกัน หรือ                            
ผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ดังว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหนึ่ง ๆ     
 (4)  เมื่อข้ำพเจ้ำเพิกถอนควำมยินยอม ข้อ 3.1 
 ในกรณีที่มีเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังกล่ำวมำนี้เกิดขึ้น หำกสหกรณ์ได้แจ้งกำรผิดสัญญำ และได้ก ำหนดเวลำให้ข้ำพเจ้ำ
แก้ไขกำรผิดสัญญำดังกล่ำวเป็นหนังสือภำยในเวลำที่สหกรณ์ก ำหนดแล้ว   และข้ำพเจ้ำมิได้ปฏิบัติตำมภำยในเวลำที่ก ำหนดนั้น               
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำหนังสือสัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 นี้เป็นอันยกเลิก และหนี้ของข้ำพเจ้ำถึงก ำหนด                
ช ำระคืนโดยพลัน   และข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเหตุข้ออ้ำงใด ๆ  มำเป็นข้อต่อสู้กับสหกรณ์อีก สหกรณ์มีสิทธิบังคับช ำระหนี้ได้ทันที   โดย
ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและอุปกรณ์แห่งหนี้ดังกล่ำว ตลอดจนหนี้หรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำต้องช ำร ะ               
ให้แก่สหกรณ์ตำมหนังสือสัญญำกู้เงินนี้โดยทันที รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรผิดนัด ผิดสัญญำ ค่ำใช้จ่ำย                      
ในกำรเรียกร้อง ทวงถำม ด ำเนินคดี  ค่ำทนำยควำม ค่ำฤชำธรรมเนียมและค่ำสินไหมทดแทนด้วย 
 ในกรณีที่สหกรณ์ยินยอมผ่อนเวลำหรือผ่อนผันกำรช ำระหนี้ให้กับข้ำพเจ้ำ   ข้ำพเจ้ำถือว่ำเป็นกำรกระท ำเพื่อ
ประโยชน์ของข้ำพเจ้ำเอง โดยสหกรณ์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตำมก ำหนดเวลำเดิมที่ได้ก ำหนดไว้ในหนังสือสัญญำกู้เงินนี้ตั้งแต่ต้น  และข้ำพเจ้ำ
จะไม่ยกเหตุกำรณผ์่อนเวลำดังกล่ำวมำเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด  หรือเหตุผิดสัญญำตำมข้อนี้ด้วย 
 3.4 หำกข้ำพเจ้ำถูกศำลมีค ำสั่งให้ยึด  หรืออำยัด  หรือให้ช ำระหนี้  หรือออกหมำยบังคับคดี หรือถูกฟ้องคดี     
ล้มละลำย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้ำพนักงำนยึด หรืออำยัดทรัพย์ ให้ถือว่ำหนี้ของข้ำพเจ้ำถึงก ำหนดช ำระโดยพลัน  และ
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์มีสิทธิหักเงินรับฝำก หรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิที่จะได้รับจำกสหกรณ์เพื่อช ำระหนี้ได้ทันที 
 เพื่อเป็นหลักฐำน  จึงได้ลงลำยมือช่ือให้ไว้เป็นส ำคัญ 
   

 
ลงช่ือ…………………………………………….ผู้กู ้

   (……………………………………………) 
 
 
 

 ลงช่ือ……………..………………………………….….พยำน                          ลงช่ือ…………………………………………….……พยำน 
      (                                              )                                            (                                           )                        

นำยสหกรณ์ วลัยลักษณ ์
สมำชิกเซ็นพยำน 1 คน 


