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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เริ่มใช้ 1 พฤษภาคม 2560

หนังสือขอกูย้ ืมเงินกองทุนสวัสดิการ
เขียนที่
เบอร์ตดิ ต่อ

วันที่

เรียน ประธานคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ข้าพเจ้า
ตาแหน่ง

เป็ น

ข้าราชการ

สังกัดหน่วยงาน

ลูกจ้างประจา

พนักงาน

อัตราเงินเดือน

บาทต่อเดือน

มีความประสงค์ขอกูย้ มื เงินจากกองทุนสวัสดิการ จานวน
บาท (
)
เมือ่ ได้รบั เงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การให้กูเ้ งินสวัสดิการ ทุกประการ และขอส่งคืนเงินกูย้ มื
ภายใน
เดือน เริ่มตัง้ แต่เดือน
ถึงเดือน
ในอัตราเดือนละ
บาท พร้อมชาระดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.5 บาทต่อเดือน หากข้าพเจ้าลาออกจากมหาวิทยาลัย แต่ยงั มีหนี้เงินกูค้ า้ งชาระ ข้าพเจ้ายินยอมให้ หักเงินเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้า
เพื่อชาระหนี้ทค่ี า้ งให้เสร็จสิ้นก่อนได้
ลงชื่อ

ผูข้ อกู ้
(

)

กรณีมหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกชาระเงินกูท้ ค่ี า้ งชาระของผูก้ ูข้ า้ งต้นได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัย หักเงินเดือนและเงินอืน่ ใดของ
ข้าพเจ้าได้ทนั ที ตามวงเงินทีต่ อ้ งชาระในแต่ละเดือน
ผูค้ ้าประกัน

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ

)

พยาน
(

)

ได้ตรวจสอบเอกสารและข้อมูลแล้ว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การให้กเุ ้ งินกองทุนสวัสดิการ
จึงมีสทิ ธิ์กูเ้ งินครัง้ นี้ได้ เป็ นเงินทัง้ สิ้น
(

อนุ มตั ิให้กเู ้ งินได้

บาท
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

กรรมการ

(

)

ลงชื่อ

กรรมการ

ประธานคณะกรรมการดาเนินงานสวัสดิการ

ลงชื่อ

กรรมการ

วันที่

ใบสาคัญรับเงิน
วันที่
ข้าพเจ้า

ได้รบั เงินกูจ้ านวน
ลงชื่อ

ผูร้ บั เงิน

บาท (
ลงชื่อ

) เรียบร้อยแล้ว
ผูจ้ ่ายเงิน

หลักเกณฑ์การให้กเู ้ งินสวัสดิการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การให้กเู ้ งินกองทุนสวัสดิการ
1. ผูข้ อกูเ้ งินสวัสดิการจะต้องยืน่ ความประสงค์ขอกูเ้ งินตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด ( ขอรับแบบฟอร์มได้ทก่ี องคลัง )
2. วงเงินทีก่ าหนดให้กูย้ มื ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือน หรือค่าจ้างประจา แต่ไม่เกินกรอบวงเงินทีค่ ณะกรรมการอานวยการกาหนด
3. ผูข้ อกูจ้ ะต้องชาระหนี้ทค่ี า้ งอยู่ไปแล้วไม่นอ้ ยกว่า 5 งวด จึงจะสามารถขอยืน่ กูค้ รัง้ ต่อไปได้ แต่ทงั้ นี้จะต้องนาเงินกูฉ้ บับใหม่ไป
ชาระเงินกูฉ้ บับเดิมก่อน ผู ก้ ูจ้ ะได้รบั เงินส่วนทีเ่ หลือเท่านัน้
4. ผูข้ อกูจ้ ะต้องมีเงินเดือนเหลือเพียงพอให้หกั ชาระหนี้ในแต่ละเดือนและชาระเงินกูใ้ นวันสิ้นเดือนทุกเดือนแต่ไม่เกินระยะเวลา 10 เดือน
พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราทีค่ ณะกรรมการดาเนินงานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กาหนด
5. ผูข้ อกูจ้ ะต้องยินยอมให้กองคลัง หักเงินเดือนหรือค่างจ้างประจา เพือ่ ส่งใช้เงินกู ้
6. ผูข้ อกูช้ าระเงินกูท้ งั้ หมดภายใน 7 วัน ไม่คิดดอกเบี้ย
7. หากผู ข้ อกูป้ ระสงค์จะขอลาออกหรือย้ายไปปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการต่างสังกัด ผู ข้ อกูจ้ ะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้
คณะกรรมการดาเนินงานสวัสดิการทราบและจัดการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อน
8. หากผู ข้ อกูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ให้กบั มหาวิทยาลัยได้ ผูค้ า้ ประกันยินยอมจะให้กองคลังหักเงินเดือน ค่าจ้างประจา เพือ่ ชาระหนี้ให้ผูข้ อกู ้
9. ผูข้ อกูย้ นิ ยอมปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ หากไม่เป็ นไปตามนี้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการตามกฎหมายกับผู ข้ อกูไ้ ด้
10. ผูข้ อกูจ้ ะต้องยืน่ กูเ้ งินสวัสดิการภายใน วันจันทร์ - อังคาร และรับเงินกูใ้ นวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์
11. กรณีผูก้ ูเ้ ป็ นพนักงานมหาวิทยาลัย
- เป็ นพนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยมีสญั ญาจ้าง ตัง้ แต่ 3 ปี ข้นึ ไป และกองคลังเป็ นผูเ้ บิกจ่ายเงินเดือน
ให้ผูก้ ูแ้ ละผู ค้ า้ ประกันรายนัน้ ๆ
- ข้าราชการหรือลูกจ้างประจาคา้ ประกันการขอกูใ้ ห้ผูก้ ูไ้ ด้ไม่เกิน 1 คน
- พนักงานมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นผู ค้ า้ ประกัน ต้องมีสญั ญาจ้างตัง้ แต่ 3 ปี ข้นึ ไป และมีเงินเดือนเหลือจ่ายต่อเดือน
เพียงพอในการชาระหนี้ตามวงเงินทีผ่ ูก้ ูต้ อ้ งชาระในแต่ละเดือนและคา้ ประกันให้ผูก้ ูไ้ ด้ไม่เกิน 1 คน
12. กรณีผูข้ อกูล้ าออกหรือย้ายไปปฏิบตั งิ านต่างสังกัด มศว หนี้คา้ งชาระทีเ่ หลืออยู่เป็ นเท่าใด จะหักจากเงินเดือนหรือเงินอืน่ ใดทีผ่ ูข้ อกู ้
มีสทิ ธิ์ได้รบั หากไม่พอจะเรียกเก็บจากผูค้ า้ ประกันต่อไป

คุณสมบัตขิ องผูก้ ู ้
ต้องเป็ นข้าราชการ, ลูกจ้างประจา, พนักงานประจาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีสญั ญาจ้าง 3 ปี ข้นึ ไป

เอกสารประกอบ
สาเนาบัตรประชาชนของผูข้ อกู ้ และ ผู ้คา้ ประกันเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02- 2588937 / ภายใน โทร. 15913 คุณจรรยา คุณสุกญั ญา 15628 คุณลาใย

หนังสือค้ําประกัน
คําขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ มศว ของพนักงานมหาวิทยาลัย
......................................
ข้าพเจ้า (นาย นาง นางสาว)................................................................................เป็นข้าราชการ/
ลูกจ้างประจํา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง....................................................................................อัตราเงินเดือน
....................................บาท (................................................................) สังกัด.........................................................ขอทํา
หนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อคณะกรรมการดําเนินงานสวัสดิการ ซึ่งต่อไปในหนังสือค้ําประกันจะใช้คําว่า กองทุนสวัสดิการ
มศว เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (นาย นาง นางสาว)..................................................................................................
พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง...........................................................อัตราค่าจ้างเดือนละ..............................บาท
สังกัด..............................................................ได้ขอกู้ยืมเงินกองทุนสวัสดิการ มศว จํานวน................................บาท
(..................................................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนี้ พร้อมอัตราดอกเบี้ย
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกัน และปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
ข้อ 3. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ยืมไม่ชําระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้าค้ําประกันไว้นี้ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มศว ตาม
ข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ ไม่ว่าผู้กู้ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และกองทุนสวัสดิการ มศว ได้แจ้ง
ความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชําระหนี้ให้แก่กองทุนสวัสดิการ มศว แทนผู้กู้ทันที
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้สินให้แก่กองทุนสวัสดิการ มศว ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินค่าจ้างรายเดือนของข้าพเจ้า หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้า
ต้องส่งต่อกองทุนสวัสดิการ มศว จนกว่าจะได้ชําระหนี้ที่ค้ําประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแล้ว
ผู้ค้ําประกันได้อ่านข้อความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ................................................ผู้ค้ําประกัน
(.................................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ.................................................พยาน
(.........................................................)

