เอกสารประกอบการกู้สามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิก “รวมหนี้ที่เดียว”
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ให้บริการสินเชื่อโครงการช่วยเหลือ
สมาชิก “รวมหนี้ที่เดียว” เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น โดยกู้เงิน
สามัญเกินสิทธิการกู้ต้องมีสมาชิกและหลักทรัพย์ค้าประกัน ใช้หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คาขอกู้เงินสามัญ
หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินผู้กู้ชาระหนี้สหกรณ์
หนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญที่ใช้สมาชิกค้าประกัน
สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้
สาเนาบัตรประจาตัวของผู้กู้/คู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค้าประกัน
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค้าประกัน
ใบสาคัญสมรส/ใบหย่าของผู้กู้
สาเนาโฉนดที่ดิน /หนั งสื อกรรมสิ ทธิ์ห้ องชุ ด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของผู้กู้ คู่ส มรสหรือ บิด า
มารดาของผู้กู้
หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน/ที่ดินพร้องสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมที่ดินหรือกรมธนารักษ์
ภาพถ่ายที่ดินหรืออาคารที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่นามาค้าประกัน
สาเนาหนังสือสัญญาเงินกู้/สัญญาจานองสถาบันการเงินอื่น
หลักฐานที่แสดงยอดหนี้คงเหลือกับสถาบันการเงินอื่น
สาเนา กพ.7
สาเนารายละเอียดการคานวณเงินบานาญ (กรณีกู้ถึงหลังเกษียณ)
หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการให้เงินกู้

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สอ.มท.
มือถือ : 081-2661751
โทรศัพท์ : 02-6221451-4 ต่อ 122-125
โทรสาร : 02-2257511

รวมหนี้ที่เดียว

ค้ำขอัู้เงินสำมนญ
สหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด

เลขที่รนบ...............................
วนนที.่ ....................................

เขียนที่.............................................................
วนนที.่ ............................................................
เรียน คณกัรรมัำรัำรด้ำเนินัำรสหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด

ที่

ชื่อ-สัุล

1
2
3
4
5
6

โฉนดที่ดิน/ห้องชุดเลขที่

อำยุ

ต้ำบล

สมำชิัเลข
ทกเบียน

อ้ำเภอ

ต้ำแหน่ง
สนงันด

เงินได้
รำยเดือน

จนงหวนด

จ้ำนวนเงินสูงสุด
* ที่ค้ำปรกันน

เนื้อที่

ตำรำงวำ

ข้อ 4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รนบเงินัู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินต้นพร้อมดอัเบีย้ ตำมปรกัำศของสหัรณ์เป็นรำยงวดเดือนเท่ำันน จ้ำนวนงวดเดือนสูงสุด
ตำมรกเบียบสหัรณ์ หรือจ้ำนวน........................งวด (ัรณีรกบุเัินจ้ำนวนงวดสูงสุดให้ถือจ้ำนวนงวดสูงสุดตำมรกเบียบสหัรณ์) เริ่มตนง้ แต่
เดือนที่สหัรณ์จ่ำยเงินัู้เป็นต้นไป
ข้อ 5. เมื่อสหัรณ์อนุมนติให้เงินัูแ้ ั่ข้ำพเจ้ำ ขอได้โปรดส่งเงินัู้ไปให้ขำ้ พเจ้ำโดยัำร
ขอรนบเงินด้วยตนเอง
โอนเงินเข้ำบนญชีออมทรนพย์ ธนำคำรัรุงไทย จ้ำันด เลขที่..................................สำขำ...........................ชื่อบนญชี………….………......
ค่ำธรรมเนียมนน้นข้ำพเจ้ำยินยอมให้หนัจำัเงินัู้ของข้ำพเจ้ำ (ถ่ำยส้ำเนำสมุดเงินฝำัให้สหัรณ์ด้วย)
ข้อ 6. ในัำรรนบเงินข้ำพเจ้ำจกได้ท้ำหนนงสือสนญญำัู้เงินปรกเภทเงินัู้สำมนญ ให้ไว้ต่อสหัรณ์ตำมที่สหัรณ์ั้ำหนด
ข้อ 7. ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบตน ิตำมรกเบียบฯ ว่ำด้วยัองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำปรกันนเงินัู้สำมนญ ัรณีผู้ัู้ถึงแั่ัรรมทุัปรกัำร
ข้อ 8. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้ค้ำปรกันนมีสิทธิขอทรำบยอดเงินัู้คงเหลือได้
ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำขอยืนยนนว่ำข้อควำมทีร่ กบุในค้ำขอัู้นน้นเป็นควำมจริงทุัปรกัำร หำัตรวจสอบภำยหลนงว่ำไม่เป็นควำมจริงแล้วข้ำพเจ้ำ
ยินดีที่จกให้สหัรณ์ดำ้ เนินัำรตำมควำมเหมำก
ลงชื่อ………………………….……..…………ผู้ขอัู้/ผู้เขียน
(…………………………..………………)

หมายเหตุ 1. สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันส้าหรับผูก้ ู้มากกว่า 5 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้
2. วงเงินกู้ยืม 100,000 - 500,000 บาท ผู้ค้ำปรกันน 2 คน วงเงินกู้ยืม 500,001 - 700,000 บาท ผู้ค้ำปรกันน 3 คน
วงเงินกู้ยืม 700,001 - 1,000,000 บาท ผู้ค้ำปรกันน 4 คน วงเงินกู้ยืม 1,000,001 บาทขึนไป
ผู้ค้ำปรกันน 5 คน
3. เอกสารประกอบการกู้ (1) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ้า หรือบัตรประชาชนของผู้กแู้ ละผู้คา้ ประกันและคู่สมรส
(2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้และผู้ค้าประกันและคู่สมรส (3) สลิฟเงินเดือน เดือนสุดท้าย (4) ส้าเนาสมุดเงินฝาก
* จ้ำนวนเงินสูงสุดที่ค้ำปรกันน ค้ำนวณโดยน้ำวงเงินัู้ยืมหำรจ้ำนวนผูค้ ้ำปรกันน

ลงชือ่ ...............................ผู้กู้

ลงชื่อ..................................ผู้กู้

ข้ำพเจ้ำ...................................................................................สมำชิัเลขที่ทกเบียน.........................................อำยุ..........................ปี
อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน................................ต้ำบล/แขวง...................................อ้ำเภอ/เขต..................................................
จนงหวนด.......................................รหนสไปรษณีย์...........................โทรศนพท์บ้ำน.................................โทรศนพท์มือถือ...........................................
ขอยื่นค้ำขอัู้เงินต่อคณกัรรมัำรด้ำเนินัำรสหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด เพื่อโปรดพิจำรณำดนงต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอัู้
หุ้นตนเอง
สำมนญ จ้ำนวน....................................บำท(…………………………………….……………….……..…..…)
โดยจกน้ำเงินัู้ดนงัล่ำวไปใช้เพื่อัำร……………………………………………………………………………..………………………………………………….…..………..
ข้อ 2. ปัจจุบนนข้ำพเจ้ำรนบรำชัำรหรือท้ำงำนปรกจ้ำในต้ำแหน่ง.................................................แผนั/ฝ่ำย.....................................................
ัอง/จนงหวนด...............................สนงันด....................................โทรศนพท์ที่ท้ำงำน....................................อนตรำเงินเดือน...............................บำท
ปัจจุบนนเงินเดือนตน้งจ่ำยที่...................................................................................................................................................................................
ข้อ 3. นอัจำัค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด ข้ำพเจ้ำขอเสนอสมำชิัแลกหลนัทรนพย์ค้ำปรกันนดนงต่อไปนี้

*บนนทึััำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บนงคนบบนญชำ ไม่ต่้ำัว่ำผู้อ้ำนวยัำรัอง หรือเทียบเท่ำ
(ถ้ำผู้ขอัู้เป็นข้ำรำชัำรในต้ำแหน่งไม่ต่้ำัว่ำผู้อ้ำนวยัำรัองหรือเทียบเท่ำั็ไม่ต้องผ่ำนัำรพิจำรณำให้ควำมเห็นดนงว่ำนี้)
ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำตำมควำมรู้เห็นแลกตำมที่ได้สอบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็นดนงนี้
1.
2.
3.
4.

ควำมมุง่ หมำยแลกเหตุผลในัำรขอัู้เงินซึ่งชี้แจงไว้ในค้ำขอัู้นี้ เป็นควำมจริงหรือไม่...........................................
ผู้ขอัู้อยู่ในรกหว่ำงถูัตน้งัรรมัำรสอบสวนทำงวินนยหรือไม่..................................................................................
ผู้ขอัู้ได้รนบเงินเดือน...............................บำท ตำมที่รกบุไว้ในค้ำขอัู้เงินสำมนญนี้เป็นควำมจริงหรือไม่..................
ขอรนบรองว่ำเป็นลำยมือชื่อผู้ัู้ แลกผู้ค้ำปรกันนตำมเอัสำรหลนัฐำนัำรขอัู้แท้จริงทุัปรกัำร แลกรนบรองว่ำ
สำมำรถหนัเงินเดือนช้ำรกหนีใ้ ห้สหัรณ์ฯ ได้หำัเงินเดือนไม่พอหนั ณ ที่จ่ำย ข้ำพเจ้ำยินดีเป็นผู้ติดตำมเร่งรนด
ให้ต่อไป
5. ข้ำพเจ้ำขอรนบรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว....................................................ผู้ัู้ สมำชิัเลขทกเบียนที่....................
o ไม่เป็นสมำชิัสหัรณ์ออมทรนพย์อื่น
o เป็นสมำชิัสหัรณ์ออมทรนพย์ฯ ันบต้นสนงันดของผู้ัู้แลก
o มีหนี้เงินัู้สำมนญ / พิเศษ จ้ำนวน..........................................บำท
o ไม่มีหนี้สินใดๆ
ลงมือชื่อ.................................................ผู้บนงคนบบนญชำ
ต้ำแหน่ง.....................................................
วนนที่................/.............../....................
(รำยงำนต่อไปนี้ส้ำหรนบเจ้ำหน้ำที่สหัรณ์เป็นผู้ัรอั)

รำยัำรเัี่ยวันบวงเงินของผู้ัู้
จ้ำนวนเงินัู้........................................................................บำท จ้ำันดวงเงินัู้คงเหลือ..........................................................บำท
ผู้ัู้มีเงินได้รำยเดือน............................................................บำท
ผู้ัู้มีหุ้นสกสมในสหัรณ์ จ้ำนวน.......................................หุ้น เป็นเงิน...............................................บำท
ผู้ัู้ส่งค่ำหุ้นรำยเดือนในอนตรำเดือนลก................................บำท
ผู้ัู้มีหนี้ต่อสหัรณ์ ดนงต่อไปนี้
เงินัู้หุ้นตนเอง
เงินัู้สำมนญ
เงินัู้พิเศษฯ
หนนงสือัู้เลขที่.................................../..................วนนที่................../................/.................
เงินต้นคงเหลือ..............................................................บำท
ลงชื่อ..................................................พนนังำนสินเชื่อ
วนนที่.............../.............../.................
หมำยเหตุ

(1) ผู้ัู้เคยผิดนนดัำรส่งเงินงวดช้ำรกหนี้ หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนดนงนี้.................................
(2) ได้ตรวจสอบแล้วถูัต้องตำมข้อบนงคนบแลกรกเบียบสหัรณ์

บนนทึััำรวินิจฉนย
เสนอ เหรัญญิก/เลขานุการ/ผู้จดั การ
วันที.่ ............/.............../.............
อนุมัติให้กู้ได้.........................................บาท
(นายพินิจ ช่อจันทร์ผลิ)
หัวหน้าฝ่ ายสินเชื่อ ทาการแทน
ผู้จดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย

หนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ

เขียนที่..........................................................
วันที่...........เดือน....................พ.ศ.................

ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ..................ปี อยู่บา้ นเลขที่................................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................ต้าบล/แขวง...........................อ้าเภอ/เขต.................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
เลขประจ้าตัวประชาชนเลขที่
- - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เลขทะเบียนที่...........................รับราชการหรือท้างานประจ้าในต้าแหน่ง..................................................
.....................................แผนก/ฝ่าย...................................................................ส้านัก/กอง/จังหวัด......................................................
สังกัด................................................................โทรศัพท์ที่ท้างาน......................................................ท้าหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เป็นเงินจ้านวน...........................................บาท
(……………………………………………….…..…….) และข้าพเจ้าได้รับเงินจ้านวนดังกล่าวจากสหกรณ์ ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันท้าสัญญานี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยแก่สหกรณ์เป็นรายเดือนส้าหรับเงินกู้ตามสัญญา ข้อ 1. ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 15
(สิบห้า) ต่อปี หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งสหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบเป็น
หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะช้าระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ข้อ1. เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน จ้านวนงวดเดือนสูงสุด
ตามระเบียบสหกรณ์หรือ จ้านวน.............................งวด (กรณีระบุเกินจ้านวนงวดสูงสุดให้ถือตามจ้านวนงวดสูงสุดตามระเบียบ
สหกรณ์) เริ่มตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน้าเงินที่กู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้คือ...............................................................................
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หัก
เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจ้านวนเงินงวดช้าระหนี้ ข้อ 3. เพื่อช้าระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆ
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือต้องออกจากราชการไปด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเบี้ยหวัด บ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงมีในกาลต่อไป ส่งช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อน
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าในกรณีใดๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 14 เงินกู้นี้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค้านึงก้าหนดเวลาที่ตกลงไว้
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 43 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือออกจาก
ราชการหรืองานประจ้าตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31 (ก) และ (ข) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช้าระหนี้สิ้นซึ่ง
ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงจะขอโอนหรือออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ้านั้น
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงลงลายชื่อ และลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวา
ไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ........................................ผู้ก้ ู

ลงชื่อ.......................................ผู้ก้ ู

เลขที่.............../.....................

ค้าเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

ผู้ก้ ูลงลายพิมพ์ นิว้ หัวแม่ มือข้ างขวาในช่ องสี่เหลี่ยม

ลงชื่อ..........................................ผู้กู้และรับเงิน
ลงชื่อ..........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(........................................)
(........................................)
ลงชื่อ.........................................ผู้ค้าประกัน/เลขทะเบียนที่............. ลงชื่อ.........................................ผู้ค้าประกัน/เลขทะเบียนที่............
(........................................)
(........................................)
หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือสัญญากู้เงินสามัญ 1) ส้าเนาบัตรของผู้กู้ 2) ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 3) สลิปเงินเดือน 4) ส้าเนาสมุดเงินฝาก

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระเงินค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
เขียนที่.................................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า.......................................................................................อายุ..........ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด.........................................................โทรศัพท์ที่ทางาน...............................................รับราชการหรือทางานประจา
ในตาแหน่ง................................................................. สังกัด............................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เลขทะเบียนที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพ ย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพ ย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด และหน่วยงาน (1)................................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ (1) .........................................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า
หักเงินเดือนหรือค่าจ้างเงินบานาญ เงินบาเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด รวมทั้งบาเหน็จ บานาญบาเหน็จดารงชีพหรือกองทุน
บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้า ราชการกรุง เทพมหานครหรือเงิน กองทุ นส ารองเลี้ ยงชีพ (กสจ.) ที่ ถึงกาหนดจ่ ายให้ แก่ข้ าพเจ้ า เพื่อชาระค่าหุ้น หนี้
หรือภาระผูกพันอื่นใดที่มีต่อสหกรณ์ อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ให้แก่ส หกรณ์
ตามจ านวนที่ส หกรณ์ แจ้งจนกว่า ค่าหุ้น หนี้ และหรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่ส หกรณ์ โดยพลันและการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์
ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ข้อ 2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปส่วนราชการอื่นๆ ทุกส่วนราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจาก
ราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่สังกัดแห่งใหม่นั้นๆ ดาเนินการหักเงินเดือน
หรือค่าจ้างเงินบานาญ เงินบาเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าเพื่อชาระค่าหุ้น หนี้ หรือภาระผูกพันอื่นใด
ที่มีต่อสหกรณ์ ตามรายการที่สหกรณ์แจ้งจนกว่าค่าหุ้น หนี้ หรือภาระผูกพันตามข้อ ๑ ระงับสิ้นไปเช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดตามข้อ๑ดาเนินการได้โดยพลันและต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่รับทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัด แห่งใหม่ไม่ดาเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเงิ นบานาญ
เงินบาเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ดาเนินการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ
ที่ข้าพเจ้าสังกัดแห่งใหม่ หรือสหกรณ์ดาเนินการเพื่อหัก ยึด หรืออายัด เงินเดือน หรือค่าจ้างเงินบานาญ เงินบาเหน็จตกทอด
หรือเงินอื่นใด รวมทั้งบาเหน็จ บานาญบาเหน็จดารงชีพหรือกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กสจ.)
หรือเงินอื่น หรือดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้เงินดังกล่าวมาชาระค่าหุ้น หนี้ หรือภาระผูกพันอื่นใดที่มีต่อสหกรณ์ ตามข้อ ๑
ได้โดยพลัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน หรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ หรือบาเหน็จ ดารงชีพ ที่ข้าพเจ้า จะได้รับจากส่วนราชการ หน่วยงาน กองทุนบาเหน็จ บานาญ
ข้าราชการ (กบข.) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
หรื อเงิ นกองทุ นส ารองเลี้ ยงชี พ (กสจ.) หรื อเงิ นอื่ นใดที่ ข้ าพเจ้ ามี สิ ทธิ ได้ รั บส่ งให้ แก่ สหกรณ์ ตามจ านวนที่ สหกรณ์ แจ้ งไป
และให้ส่งเงินจานวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง ก่อนที่จะจ่ายให้บุคคลอื่น
กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพราะเหตุเสียชีวิตข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจสั่งจ่ายเงิน หรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ ง ส่งให้ แก่ สหกรณ์ ตามจ านวนที่สหกรณ์ แจ้งไปและให้ ส่งเงิ นจ านวนดั งกล่าวนั้ น ให้ สหกรณ์ แทนข้ าพเจ้ า
ก่อนที่จะจ่ายให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว
ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้คายินยอม
(
)
/อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบดี...

๒
อนึ่ง ข้า พเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน
หรือค่าจ้าง เงินบานาญ เงินบาเหน็จตกทอด รวมทั้งบาเหน็จ บานาญบาเหน็จดารงชีพหรือกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุ น บ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น คณะกรรมการกองทุ นบ าเหน็ จ บ านาญข้ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
หรือเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุน
ที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล้วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือนี้ทาขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้หน่วยงาน(1) ….....…………………..……………………...........
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามส่งให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ “(1)”หมายถึงส่วนราชการสังกัด(ระบุให้ชดั เจน)
- สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมราชทัณฑ์
- สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- หน่วยงานอื่นๆ
- สมาชิกที่ยื่นกู้ ต้องทาหนังสือฉบับนี้ จานวน 3 ฉบับ
- ผู้บังคับบัญชาระดับชานาญการพิเศษขึ้นไป
หรือรักษาการในตาแหน่งชานาญการพิเศษ
(ต้องประทับตรายางประจาตาแหน่ง)

ลงชื่อ................................................................ผู้ให้คายินยอม
(..................................................................)
ลงชื่อ............................................................คู่สมรสให้ความยินยอม
(...................................................................)

ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชา
(..................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(...................................................................)

คำเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

(ให้ ถ่ายคู่กับหนังสือคายินยอมของคู่สมรส)
หนังสือกู้เลขที่ ........................./....................

เขียนที่.....................................................................
วันที่.....................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................................อายุ..........................ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง...........................................แผนก/ฝ่าย..........................................กอง/จังหวัด..................................................
สังกัด..................................................................โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................ผูก้ ู้ เลขประจาตัวประชาชน
เลขที่สมาชิก.......................ได้กู้เงินสามัญจากสหกรณ์ จานวน ..............................บาท
(...............................................................................................) อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชาระ............................งวด
ตามเลขที่สัญญา...........................................ลงวันที่..........................................วัตถุประสงค์เพื่อ.....................................................และผูก้ ไู้ ด้รบั เงินไป
จากสหกรณ์ โ ดยถูก ต้ องครบถ้ว นแล้ ว โดยข้ า พเจ้ า ประสงค์ คาประกั
้
น หนึ้ดั งกล่ า วพร้ อ มดอกเบี้ ย และค่ า สิ น ไหมทดแทน ตลอดจนค่ า ภาระ
ติด พัน อันเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี้นั้น

ลงชื่อ...............................................ผู้คา้ ประกัน

ลงชื่อ...............................................ผู้คา้ ประกัน

หนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญ
เลขที่...............................

ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1. จานวนเงินสูงสุดที่ค้าประกัน....................................บาท และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ใ นเรื่อง
การส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัต ราดอกเบี้ ย และการเรี ย กคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่ กล่า วไว้ใ นหนังสือกู้สาหรับ เงินกู้ส ามัญ นั้นโดย ตลอดแล้วข้าพเจ้า
ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการจนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระจนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้
จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่ วันที่
ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่ง
ข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่น
ใดมอบไว้กับสหรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ ตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้าประกันยิ นยอมให้สหกรณ์ดาเนินการ
ตามกฎหมายกับข้าพเจ้า
ข้อ 6. การค้าประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ค้าประกันขอยืนยันว่าผู้กู้ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และผู้กู้
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และเข้าทาสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสาคัญผิดอย่างใดๆ
ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดใน
พระราชอาณาเขต โดยผู้กู้ไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลาเนา โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้าประกั นชาระหนี้ตามสัญญากู้นั้นได้ทันที
ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้า พเจ้า มอบไว้ใ ห้ส หกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่ว ยงาน
ต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
หนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและลงลายพิมพ์
นิ้วหัวแม่มือข้างขวาไว้เป็นสาคัญ โดยมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นลายมือชื่อและลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาของผู้ค้าประกันจริง

ผู้ค้าประกันลงลายพิมพ์นิวหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม

ลงชื่อ............................................................ผู้คาประกั
้
น
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน/เลขทะเบียนที่....................
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน/เลขทะเบียนที่....................

(...........................................................)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญ 1) ส้าเนาบัตรผู้ค้าประกัน/คู่สมรส
* จ้านวนเงินสูงสุดที่ค้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค้าประกัน

2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน/คู่สมรส

คำเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

(ให้ ถ่ายคู่กับหนังสือคา้ ประกันเงินกู้สามัญ)
ค้ายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)

เขียนที่..............................................................

วันที่..............เดือน.........................พ.ศ.....................

ข้าพเจ้า นาย / นาง........................................................เป็นสามี / ภรรยาของ นาย / นาง................................................ได้รู้เห็นและยินยอม
ให้นาย / นาง..............................................................เป็นผู้คาประกั
้
นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จากัด ตามหนังสือค้าประกันข้างต้นนี้

ลงชื่อ.......................................................สามี / ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................................)เลขทะเบียนที่...........................

ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่มีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับช้านาญการ
(กรณีผู้ค้าประกันเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชานาญการ ขึ้นไป ไม่ต้องมีการ
รับรอง)
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ค้าประกันจริง และเห็นว่า
หนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรอง

ลงชื่อ.........................................................พยาน

(...............................................................)

(.......................................................)เลขทะเบียนที่...........................

ตาแหน่ง............................................

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน
หากผู้คาประกั
้
นมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาหนังสือค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในหนังสือค้าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เพื่อค้าประกันหนี้ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้สามัญเลขที่................../.................ลงวันที่............................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด (ผู้ให้กู้)
กับนาย/นาง/น.ส.................................................................(ผู้กู้) ผู้คาประกั
้
นจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระสาคัญ ดังนี้
 1. ผู้คาประกั
้
นจะต้องรับผิดอย่างจากัดไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
 2. ผู้คาประกั
้
นจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ ค้างชาระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรื อ
ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆอีกด้วย
 3. การที่ผู้ค้าประกันออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากการค้าประกัน
รายนี้จนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งสหกรณ์ฯเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน

นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...................................................................ผู้คาประกั
้
น
(................................................................)

หมายเหตุ : ให้ผคู้ ้าประกันใส่เครื่องหมาย  ลงในหน้าข้อความที่มีสาระสาคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้าประกัน

