
คําขอ (   )สส (   )สค (   )สท ................../ .................
มูลคาหุนปจจุบัน ......................... สัญญา ..................../ ......................
หัก มูลคาหุนคํ้าประกันหนี้อื่น 100% ......................... นัดตรวจหลักทรัพย วันที ่............... เวลา ..................

มูลคาหุนคงเหลือ 100% ......................... กก................... นส.ขออนุมัติ
ตองหักหุนเพ่ิม ( ........................ ) แจงวันทําสัญญา

(   ) มีประกันภัยสวัสดิการ
(   ) ไมมีประกันภัยสวัสดิการ คําขอกูเงินสามัญ นัดจดจํานอง          วันที ่............... เวลา ..................
(   ) หักเบ้ียประกันภัยสวัสดิการ ......................... กก................... นส.ขออนุมัติ

เขียนท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด วันท่ี ..................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการ/เงินกู  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด

ขาพเจา .................................................................................... อาย ุ................. ป อายุสมาชิก ..................... ป

ตําแหนง ........................................... สังกัด ................................................................ โทรศัพทท่ีทํางาน ...............

มือถือ ........................................ โสด  สมรส หยา  หมาย
 

ประสงคขอกูเงินเพื่อ ......................................................

และ เพื่อชําระเงินกูสามัญเดิม  โดยเสนอหลักประกัน  ดังนี้    (            ท) (โปรดแสดงใบแจงเงินเดือนฉบับจริง)
(หรือแสดงขอมูลเงินเดือน ผานระบบ Mis-Sut ณ สํานักงานสหกรณ)

มูลคาหุนท่ีมีอยูในขณะนี้และจะมีขึ้นในภายหนา

มูลคา ....................................... บาท เปนประกัน ......................................... บาท

เงินฝากสหกรณ บัญชีเลขท่ี ...................................................................

มูลคา ....................................... บาท เปนประกัน ......................................... บาท

สมาชิกค้ําประกัน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ตําแหนง

1

2

3

4

ท่ีดิน โฉนด/น.ส.3ก เลขท่ี ..........................................................................................................................

......................... ...............................................................................................................................................................

หมายเหตุ ....................................................................................................................................................

......................... ...............................................................................................................................................................

ขาพเจายินยอมจายดอกเบ้ียใหกับสหกรณตามประเภทเงินกูท่ีขอ  ในอัตราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ

ขอชําระคืนเงินกู  ดังนี้   ผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย เปนงวดรายเดือน ........... งวด ๆ ละ .................. บาท

  ผอนชําระคืน  เฉพาะเงินตน เปนงวดรายเดือน ........... งวด ๆ ละ .................. บาท
  ดอกเบ้ียตางหาก

ขาพเจามีความประสงคใหสหกรณโอนเงินกูท่ีจะไดรับเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจาท่ีมีอยูกับ (   ) ธนาคารไทยพาณิชย หรือ

(   ) ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เลขท่ีบัญช ี .............................................................
(โปรดแนบสําเนาสมุดเงินฝากของธนาคาร)

(กรณี  จดจํานองหลักทรัพย  รับเงินเปนงวด  หรือเงินกูดวน  สหกรณจะจายเงินกูเปนเช็ค  ธนาคารไทยพาณิชย)
(กรณี  เงินกูสามัญใชทุนเรือนหุนหรือเงินฝากค้ําประกันวงเงินไมเกิน 1 แสนบาท  สหกรณจะจายเปนเงินสด)

ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีสหกรณกําหนดทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................... ผูขอกู

หยา อายุสมาชิกเลขสมาชิก สังกัด(ตัวยอ) อายุ โสด สมรส

จํานวนเงินท่ีขอกู .................................................. บาท

   สมาชิกสหกรณ  เลขท่ี .................



ระเบียบการขอกูเงินสามัญ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีจํากัด

วัตถุประสงคในการใหกูยืม เพื่อการอันจําเปนหรือมีประโยชน

คุณสมบัติของสมาชิก
 - ไมขาดสงคาหุนรายเดือน
 - ไมคางชําระงวดเงินกูสหกรณทุกประเภท
 - ไมถูกงดสิทธิการกูเงินจากสหกรณ

วงเงินกู
 1.1 อายุสมาชิกตั้งแต 1 ป  วงเงินกูไมเกิน 20 เทาของเงินไดรายเดือน
 1.2 อายุสมาชิกตั้งแต 2 ป  วงเงินกูไมเกิน 35 เทาของเงินไดรายเดือน
วงเงินกูตามขอ 1.1, 1.2 จะตองไมเกิน 1,500,000 บาท และผูกูตองมีทุนเรือนหุน
อันปลอดจากภาระค้ําประกันไมต่ํากวารอยละ 20 (ยี่สิบ) ของวงเงินท่ีขอกู 
 1.3 อายุสมาชิกตั้งแต 5 ป  วงเงินกูไมเกิน 50 เทาของเงินไดรายเดือน
โดยวงเงินกูจะตองไมเกิน 2,000,000 บาท และผูกูตองมีทุนเรือนหุน  
อันปลอดจากภาระค้ําประกันไมต่ํากวารอยละ 20 (ยี่สิบ) ของวงเงินท่ีขอกู 
 - เงินไดคงเหลือ หลังหักเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญนี้ เงินกูสหกรณประเภทอ่ืน ๆ เงินกู
สวัสดิการ คาท่ีพักบุคลากร มทส. และเงินกูสถาบันการเงินอ่ืน ตองไมนอยกวารอยละ 20

งวดชําระหน้ี
 - วงเงินตามขอ 1.1, 1.2 ผอนชําระไดไมเกิน 144 งวด
 - วงเงินตามขอ 1.3 ผอนชําระไดไมเกิน 180 งวด
   กรณีผูกูเปนสมาชิกติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา 5 ป  และไดปฏิบัติงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือสหกรณออมทรัพย มาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป 
ใหสงเงินงวดไดไมเกินเกษียณอายุการทํางาน

หลักประกัน
1. วงเงินกูไมเกิน 95% ของมูลคาหุน ก็ไมตองมีหลักประกัน
2. วงเงินกูเกิน 95% ของมูลคาหุน  ตองมีหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

2.1 มูลคาหุน 95% และสมาชิกค้ําประกัน ดังนี้
  - กรณีวงเงินกูไมเกิน 10 เทา ของเงินไดรายเดือน  ใชสมาชิกค้ําประกัน 1 คน
    และผูค้ําประกัน ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป
  - กรณีวงเงินกูไมเกิน 35 เทา ของเงินไดรายเดือน  ใชสมาชิกค้ําประกัน 2 คน
    และผูค้ําประกัน ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป
  - กรณีวงเงินกูไมเกิน 50 เทา ของเงินไดรายเดือน  ใชสมาชิกค้ําประกัน 4 คน
    และผูค้ําประกัน ตองเปนสมาชิกไมนอยกวา 5 ป
  หมายเหตุ

 - สมาชิกผูค้ําประกันตองไมเปนคูสมรสของผูกู
 - สมาชิกคนหนึ่ง  ค้ําประกันไดไมเกิน 4 ผูกู และตองไมเกินวงเงินกูสามัญตนเอง

2.2 อสังหาริมทรัพยอันปลอดภาระจํานอง ไดแก โฉนด  น.ส.3ก
  น.ส.3 ค้ําประกันได 70% ของราคาประเมินโดยคณะกรรมการเงินกูสหกรณ
  กรณีคูสมรส บิดา หรือมารดาของสมาชิก เปนผูถือกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย
  ใหใชเปนหลักประกันไดต่ํากวาท่ีกลาวไวขางตนรอยละ 10

2.3 พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากท่ีสมาชิกมีอยูกับสหกรณ มูลคา 95% เปนประกัน

เอกสารประกอบการพิจารณาคําขอกูเงิน

ผูกู, ผูค้ําประกัน กรณีใชท่ีดินเปนหลักประกัน
 - สําเนาบัตรประชาชน  - สําเนาโฉนด หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3ก
หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน มทส.  - ราคาประเมินของสํานักงานท่ีดิน
 - สําเนาทะเบียนบาน  - ภาพถายระวางท่ีตั้งของท่ีดิน
 - สําเนาทะเบียนหยา (กรณีหยา)  - แผนท่ีโดยสังเขป
 - สําเนาใบมรณบัตรของคูสมรส
(กรณีคูสมรสถึงแกกรรม) กรณีมีส่ิงปลูกสราง

 - แบบกอสราง (พิมพเขียว)
เอกสารเพ่ิมสําหรับ ผูกู  - รายละเอียดกอสรางพรอมราคา
 - แสดงใบแจงเงินเดือน  - ใบอนุญาตกอสราง
 - สําเนาสมุดเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย  - สัญญาจางกอสราง
หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขา มทส.

คูสมรส (ถาม)ี ผูกู, ผูค้ําประกัน  - หลักฐานกรรมสิทธ ิเชน สัญญาซื้อขาย
 - สําเนาบัตรประชาชน
หรือสําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน มทส.
 - สําเนาทะเบียนบาน การตรวจสอบเอกสาร
 - สําเนาทะเบียนสมรส ครบถวน
 - หนังสือใหความยินยอม ไมครบถวน
ตามแบบฟอรมของสหกรณ .........................................
หมายเหตุ ลงนาม........................ผูตรวจสอบ
 - เอกสารทุกฉบับรับรองสําเนาถูกตอง ........../........../..........
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