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เพื่อการอุปโภคบริโภค (COVID-19) 

        
 

 
ค ำขอกู้เงินและหนังสือสัญญำกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน-ฝ่ำวิกฤต COVID-19 

                                                                                           ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากดั 
                                                                                                                                                                                

วันท่ี…………………..………………………..………………………… 
 
เรียน    คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด 
                    
 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..……...…………….เลขทะเบียนสมาชิกท่ี……….….……………………. 
ต าแหน่ง.......................................................สงักัด……........…………………….............…………………โทร…………………………………………………. 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….......... 
................................................................................................................................มูลค่าหุ้น จ านวน..................................................บาท 
 ขอเสนอค าขอกู้เงินและหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 ฉบับนี้ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้าพเจ้าขอกู้เงิน และตกลงกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 จากสหกรณเ์ป็นจ านวน……………….…...……บาท 
(………………………………………………………………..………....………….) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปใช้……….................................................…. 
ซึ่งตกลงกันว่า ข้าพเจ้าจะเบิกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 ดังกล่าวข้างต้นตามจ านวน ตามเวลาที่ข้าพเจ้าต้องการ และ
ตามที่สหกรณ์จะพึงพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควรตามวิธี และหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 บรรดา
ใบขอรับเงินกู้และใบส าคัญจ่ายเงินกู้ของข้าพเจ้าที่เป็นหลักฐานแห่งเงินกู้นี้  ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-
ฝ่าวิกฤต COVID-19 ฉบับน้ีด้วยทั้งสิ้น 
 ข้อ 2  ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ให้สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ 3.80 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
และหากต่อไปภายหน้า สหกรณ์ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตาม
อัตราที่สหกรณ์ได้ประกาศเปลี่ยนแปลง นับแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ท้ังนี้ ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเรื่องอัตราดอกเบี้ ย
เงินให้กู้ของสหกรณ์ (ขณะท าหนังสือสัญญานี้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่ากับอัตราร้อยละ 19.00 ต่อปี) ได้ตลอดไป จนกว่าผู้กู้จะช าระหนี้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในใบขอรับเงินกู้และใบส าคัญจ่ายเงินกู้ (สูงสุดไม่เกิน 18 งวด)  
 การก าหนดส่งคืนเงินกู้ตามความวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการตัดสิทธิของสหกรณ์ในการเรียกร้องให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ท้ังหมด หรือ
แต่บางส่วนก่อนก าหนดก็ได้  ตามแต่สหกรณ์จะเห็นสมควร  โดยมิพักต้องช้ีแจงเหตุ 
 อนึ่ง แม้สัญญากู้เงินมีการก าหนดเวลาแล้วก็ตาม  แต่ข้าพเจ้ายังคงมีหนี้ที่ยังต้องผ่อนช าระต่อไปอีก  ให้ถือว่าสัญญา          
กู้เงินนี้ได้มีการต่อกันไปโดยไม่มีก าหนดเวลา  และข้าพเจ้าสัญญาว่าเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้เบิกไปและยังผ่อนช าระภายหลังเวลาดังกล่าว  
ย่อมเป็นหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น  ซึ่งสหกรณ์จะเรียกร้องให้ช าระเมื่อใดก็ได้  และในกรณีที่สหกรณ์เรียกร้องให้ ข้าพเจ้าช าระหนี้  
ข้าพเจ้าจะช าระหนี้ตามค าเรียกร้องโดยพลัน 
 สหกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงกว่าที่ก าหนดไว้ดังกล่าว    และข้าพเจ้ายินยอม                     
เสียดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ในอัตราใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามประกาศของสหกรณ์โดยสหกรณ์ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3  ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อได้รับเงินกู้แล้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับ  และระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ 
รวมถึงข้อต่อไปนี ้
 
 

.../2  3.1  ยินยอมให ้
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 3.1  ยินยอมให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า   เพื่อช าระเงินกู้ตามจ านวน
งวดช าระหนี้ข้อ 2  ได้โดยปราศจากข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น   และให้ความยินยอมนี้มีอยู่ตลอดไป  จะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว
จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 ฉบับนี้จนครบถ้วน  รวมทั้งข้าพเจ้าจะไม่
ขัดขวางการหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์แต่อย่างใด และให้ถือเป็นสาระส าคัญของการกู้เงินครั้งน้ี 
 3.2  ถ้าข้าพเจ้าพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือพ้นจากการเป็นพนักงานของ
สหกรณ์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ หรือพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด  ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะ 
จัดการช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณใ์ห้เสร็จสิน้ครบถ้วนทันที  และยินยอมให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  หรือ
เงินปันผล  หรือเงินเฉลี่ยคืน  หรือเงินผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ เพ่ือหักช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามวันเวลาในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หรือสหกรณ์หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 3.3  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 ของข้าพเจ้า เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ เมื่อมีกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
 (1)  เมื่อข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
 (2)  เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ว่าข้าพเจ้าน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การกู้เงิน 
ตามข้อ 1 
 (3)  เมื่อผิดนัดหรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  เป็นเวลาสองงวดติดต่อกัน หรือ                            
ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ     
 (4)  เมื่อข้าพเจ้าเพิกถอนความยินยอม ข้อ 3.1 
 ในกรณีที่มีเหตุข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวมานี้เกิดขึ้น หากสหกรณ์ได้แจ้งการผิดสัญญา และได้ก าหนดเวลาให้ข้าพเจ้า
แก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลาที่สหกรณ์ก าหนดแล้ว   และข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามภายในเวลาที่ก าหนดนั้น               
ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤต COVID-19 นี้เป็นอันยกเลิก และหนี้ของข้าพเจ้าถึงก าหนด                
ช าระคืนโดยพลัน   และข้าพเจ้าจะไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ  มาเป็นข้อต่อสู้กับสหกรณ์อีก สหกรณ์มีสิทธิบังคับช าระหนี้ได้ทันที   โดย
ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยและอุปกรณ์แห่งหนี้ดังกล่าว ตลอดจนหนี้หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าต้องช าร ะ               
ให้แก่สหกรณ์ตามหนังสือสัญญากู้เงินนี้โดยทันที รวมทั้งยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดนัด ผิดสัญญา ค่าใช้จ่าย                      
ในการเรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี  ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าสินไหมทดแทนด้วย 
 ในกรณีที่สหกรณ์ยินยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการช าระหนี้ให้กับข้าพเจ้า   ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการกระท าเพื่อ
ประโยชน์ของข้าพเจ้าเอง โดยสหกรณ์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามก าหนดเวลาเดิมที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือสัญญากู้เงินนี้ตั้งแต่ต้น  และข้าพเจ้า
จะไม่ยกเหตุการณผ์่อนเวลาดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด  หรือเหตุผิดสัญญาตามข้อนี้ด้วย 
 3.4 หากข้าพเจ้าถูกศาลมีค าสั่งให้ยึด  หรืออายัด  หรือให้ช าระหนี้  หรือออกหมายบังคับคดี หรือถูกฟ้องคดี     
ล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึด หรืออายัดทรัพย์ ให้ถือว่าหนี้ของข้าพเจ้าถึงก าหนดช าระโดยพลัน  และ
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์มีสิทธิหักเงินรับฝาก หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับจากสหกรณ์เพื่อช าระหนี้ได้ทันที 
 เพื่อเป็นหลักฐาน  จึงได้ลงลายมือช่ือให้ไว้เป็นส าคัญ 
   

 
ลงช่ือ…………………………….………………………….ผู้กู ้

   (……………………………....………………………) 
 
 
 

 ลงช่ือ……………..………………………………….….พยาน                          ลงช่ือ…………………………………………….……พยาน 
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