
 

เอกสารประกอบการกู้สามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิก  “รวมหนี้ที่เดียว” 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ให้บริการสินเชื่อโครงการช่วยเหลือ
สมาชิก “รวมหนี้ที่เดียว” เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น โดยกู้เงิน
สามัญเกินสิทธิการกู้ต้องมีสมาชิกและหลักทรัพย์ค้ าประกัน ใช้หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน ดังนี้ 

1. ค าขอกู้เงินสามัญ 

2. หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 

3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินผู้กู้ช าระหนี้สหกรณ์ 

4. หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญที่ใช้สมาชิกค้ าประกัน 

5. สลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้กู้ 
6. ส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้กู้/คู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 

7. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรสของผู้กู้/ผู้ค้ าประกัน 

8. ใบส าคัญสมรส/ใบหย่าของผู้กู้ 
9. ส าเนาโฉนดท่ีดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ คู่สมรสหรือบิดา

มารดาของผู้กู้ 
10. หนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน/ท่ีดินพร้องสิ่งปลูกสร้าง โดยกรมท่ีดินหรือกรมธนารักษ์ 
11. ภาพถ่ายท่ีดินหรืออาคารท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีน ามาค้ าประกัน 

12. ส าเนาหนังสือสัญญาเงินกู้/สัญญาจ านองสถาบันการเงินอื่น 

13. หลักฐานท่ีแสดงยอดหนี้คงเหลือกับสถาบันการเงินอื่น 

14. ส าเนา กพ.7 

15. ส าเนารายละเอียดการค านวณเงินบ านาญ (กรณีกู้ถึงหลังเกษียณ) 
16. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการให้เงินกู้ 

 

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ สอ.มท. 

มือถือ    : 081-2661751 

โทรศัพท์  :  02-6221451-4  ต่อ 122-125 

โทรสาร   :   02-2257511 



 
หมายเหตุ    1. สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค ้าประกนัส้าหรับผูกู้้มากกว่า 5 คน ในเวลาเดยีวกันไม่ได้ 
                2. วงเงนิกู้ยืม  100,000 -  500,000    บาท   ผู้ค้้ำปรกันน  2  คน  วงเงินกู้ยืม  500,001 -  700,000 บาท   ผู้ค้้ำปรกันน 3 คน 
                    วงเงินกู้ยืม  700,001 - 1,000,000  บาท   ผู้ค้้ำปรกันน  4  คน  วงเงินกู้ยืม  1,000,001  บาทขึ นไป        ผู้ค้้ำปรกันน 5 คน 
                3. เอกสารประกอบการกู้     (1)  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ้า หรอืบัตรประชาชนของผู้กูแ้ละผู้ค า้ประกนัและคู่สมรส  
                                                   (2)  ส้าเนาทะเบียนบ้านผูกู้้และผู้ค ้าประกันและคู่สมรส    (3)  สลิฟเงินเดือน เดอืนสดุท้าย   (4)  ส้าเนาสมุดเงนิฝาก 
                * จ้ำนวนเงินสูงสุดท่ีค้้ำปรกันน ค้ำนวณโดยน้ำวงเงินัู้ยืมหำรจำ้นวนผูค้้้ำปรกันน 
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ค้ำขอัู้เงินสำมนญ 

สหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด 
 

                                                                                                           เขียนที่.............................................................                                                                                                                                                       
วนนที.่............................................................ 

เรียน  คณกัรรมัำรัำรด้ำเนินัำรสหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด 
 

         ข้ำพเจ้ำ...................................................................................สมำชิัเลขที่ทกเบียน.........................................อำยุ..........................ปี 

อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน................................ต้ำบล/แขวง...................................อ้ำเภอ/เขต.................................................. 

จนงหวนด.......................................รหนสไปรษณีย์...........................โทรศนพท์บ้ำน.................................โทรศนพท์มือถือ........................................... 

ขอยื่นค้ำขอัู้เงินต่อคณกัรรมัำรด้ำเนินัำรสหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด เพื่อโปรดพิจำรณำดนงต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ขำ้พเจ้ำขอัู้         หุ้นตนเอง           สำมนญ จ้ำนวน....................................บำท(…………………………………….……………….……..…..…)                                  

โดยจกน้ำเงินัู้ดนงัลำ่วไปใช้เพื่อัำร……………………………………………………………………………..………………………………………………….…..………..                                                        

ข้อ 2. ปัจจบุนนข้ำพเจำ้รนบรำชัำรหรือท้ำงำนปรกจำ้ในตำ้แหน่ง.................................................แผนั/ฝ่ำย..................................................... 

ัอง/จนงหวนด...............................สนงันด....................................โทรศนพท์ที่ท้ำงำน....................................อนตรำเงินเดอืน...............................บำท 

ปัจจุบนนเงินเดือนตน้งจำ่ยที่................................................................................................................................................................................... 

ข้อ 3. นอัจำัค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจำ้มีอยู่ในสหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด ขำ้พเจ้ำขอเสนอสมำชิัแลกหลนัทรนพย์ค้้ำปรกันนดนงต่อไปนี ้
 

ที ่ ชื่อ-สัุล อำยุ 
สมำชิัเลข 
ทกเบียน 

ต้ำแหน่ง 
สนงันด 

เงินได้ 
รำยเดือน 

จ้ำนวนเงินสูงสุด 
* ที่ค้้ำปรกันน 

1       

2       

3       

4       

5       

6 โฉนดที่ดิน/ห้องชุดเลขที่                 ต้ำบล                   อ้ำเภอ                   จนงหวนด                  เนื้อที่        ตำรำงวำ 
 

ข้อ 4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รนบเงินัู้ ขำ้พเจ้ำขอส่งเงินต้นพร้อมดอัเบีย้ตำมปรกัำศของสหัรณ์เป็นรำยงวดเดือนเทำ่ันน จ้ำนวนงวดเดือนสูงสุด 

ตำมรกเบียบสหัรณ์ หรือจ้ำนวน........................งวด (ัรณีรกบุเัินจ้ำนวนงวดสูงสุดให้ถือจ้ำนวนงวดสูงสดุตำมรกเบียบสหัรณ)์ เริ่มตนง้แต ่

เดือนที่สหัรณ์จ่ำยเงินัู้เป็นต้นไป 

ข้อ 5. เมื่อสหัรณ์อนุมนติให้เงินัูแ้ั่ข้ำพเจ้ำ ขอได้โปรดส่งเงินัู้ไปให้ขำ้พเจ้ำโดยัำร 

 ขอรนบเงินด้วยตนเอง 

              โอนเงินเข้ำบนญชีออมทรนพย์ ธนำคำรัรุงไทย จำ้ันด เลขที่..................................สำขำ...........................ชื่อบนญช…ี……….………...... 

              ค่ำธรรมเนียมนน้นข้ำพเจำ้ยนิยอมให้หนัจำัเงินัู้ของขำ้พเจ้ำ (ถ่ำยส้ำเนำสมุดเงินฝำัให้สหัรณด์้วย) 

ข้อ 6.  ในัำรรนบเงินข้ำพเจ้ำจกได้ท้ำหนนงสือสนญญำัู้เงินปรกเภทเงินัู้สำมนญ ให้ไวต้่อสหัรณ์ตำมที่สหัรณ์ั้ำหนด 

ข้อ 7. ขำ้พเจ้ำยินยอมปฏิบนติตำมรกเบยีบฯ วำ่ด้วยัองทุนช่วยเหลือผู้ค้้ำปรกันนเงินัู้สำมนญ ัรณีผู้ัู้ถึงแั่ัรรมทุัปรกัำร 

ข้อ 8. ขำ้พเจ้ำยินยอมให้ผู้ค้้ำปรกันนมสีิทธิขอทรำบยอดเงินัู้คงเหลือได ้

ข้อ 9. ขำ้พเจ้ำขอยืนยนนว่ำข้อควำมทีร่กบุในค้ำขอัู้นน้นเป็นควำมจริงทุัปรกัำร หำัตรวจสอบภำยหลนงว่ำไม่เป็นควำมจริงแล้วข้ำพเจำ้ 

ยินดีที่จกให้สหัรณ์ดำ้เนินัำรตำมควำมเหมำก    

               ลงชื่อ………………………….……..…………ผู้ขอัู้/ผู้เขียน 

           (…………………………..………………) 

 

 

 

 

 

เลขท่ีรนบ............................... 

วนนท่ี..................................... 

 

ลงชื ่อ...............................ผู้กู  ้

รวมหนี้ที่เดียว 



*บนนทึััำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บนงคนบบนญชำ ไม่ต่้ำัว่ำผู้อ้ำนวยัำรัอง หรือเทียบเท่ำ 

(ถ้ำผู้ขอัู้เป็นข้ำรำชัำรในตำ้แหน่งไม่ต่้ำัว่ำผู้อ้ำนวยัำรัองหรือเทียบเท่ำั็ไม่ต้องผ่ำนัำรพิจำรณำให้ควำมเห็นดนงว่ำนี้) 

ข้ำพเจ้ำได้พจิำรณำตำมควำมรู้เห็นแลกตำมที่ได้สอบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็นดนงนี้ 

1. ควำมมุง่หมำยแลกเหตุผลในัำรขอัู้เงินซึ่งชี้แจงไว้ในค้ำขอัู้นี้ เป็นควำมจริงหรือไม.่.......................................... 
2. ผู้ขอัู้อยู่ในรกหว่ำงถูัตน้งัรรมัำรสอบสวนทำงวินนยหรือไม่.................................................................................. 
3. ผู้ขอัู้ได้รนบเงินเดือน...............................บำท ตำมที่รกบุไว้ในค้ำขอัู้เงินสำมนญนี้เป็นควำมจริงหรือไม่.................. 
4. ขอรนบรองว่ำเป็นลำยมือชื่อผู้ัู้ แลกผู้ค้้ำปรกันนตำมเอัสำรหลนัฐำนัำรขอัู้แทจ้ริงทุัปรกัำร  แลกรนบรองว่ำ

สำมำรถหนัเงินเดือนช้ำรกหน้ีให้สหัรณ์ฯ ได้หำัเงินเดือนไม่พอหนั ณ ที่จ่ำย ข้ำพเจ้ำยนิดีเป็นผู้ติดตำมเร่งรนด 
ให้ต่อไป 

5. ข้ำพเจ้ำขอรนบรองว่ำ นำย/นำง/นำงสำว....................................................ผู้ัู้ สมำชิัเลขทกเบียนที่.................... 
o ไม่เป็นสมำชิัสหัรณ์ออมทรนพย์อื่น 
o เป็นสมำชิัสหัรณ์ออมทรนพย์ฯ ันบต้นสนงันดของผู้ัู้แลก  

o มีหน้ีเงินัู้สำมนญ  / พิเศษ จ้ำนวน..........................................บำท 
o ไม่มีหน้ีสินใดๆ 

                                                                                        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/ผู้จดัการ 
           วันที.่............/.............../............. 
อนุมัติใหกู้้ได้.........................................บาท 
 

 
(นายพนิิจ  ช่อจนัทรผ์ลิ) 

หวัหน้าฝ่ายสินเช่ือ ท าการแทน 
ผู้จดัการ 

สหกรณอ์อมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย 



ลงชื่อ..........................................ผู้กู้และรับเงิน 

        (........................................) 
ลงชื่อ.........................................ผู้ค ้าประกัน/เลขทะเบียนที่............. 
        (........................................) 
 

ลงชื่อ..........................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

        (........................................) 
ลงชื่อ.........................................ผู้ค ้าประกัน/เลขทะเบียนที่............ 
        (........................................) 
 

ลง
ชื่อ

....
....

...
...

....
....

....
....

....
....

.ผู้
ก ู้ 

ค้าเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค้้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกดา้เนินการทางวินัย 

หมายเหตุ :  เอกสารประกอบหนังสือสัญญากู้เงินสามัญ 1) ส้าเนาบัตรของผู้กู้ 2) ส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 3) สลิปเงินเดือน 4) ส้าเนาสมุดเงินฝาก 

 

 

หนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ               
                                                                                                             

     เขียนที่.......................................................... 
  เลขท่ี.............../.....................                                                                   วันท่ี...........เดอืน....................พ.ศ................. 

 

 

 

        ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ..................ปี อยู่บา้นเลขท่ี................................หมู่ที่..................... 

ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................ต้าบล/แขวง...........................อ้าเภอ/เขต................................. 

จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ......................................... 

เลขประจ้าตัวประชาชนเลขท่ี       -  -  -          -    -  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

กระทรวงมหาดไทย จ้ากดั เลขทะเบียนที่...........................รับราชการหรือท้างานประจ้าในต้าแหน่ง.................................................. 

.....................................แผนก/ฝ่าย...................................................................ส้านัก/กอง/จังหวัด...................................................... 

สังกัด................................................................โทรศัพท์ท่ีท้างาน......................................................ท้าหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี ้

ให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้

              ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เป็นเงินจ้านวน...........................................บาท 

(……………………………………………….…..…….) และข้าพเจ้าได้รับเงินจ้านวนดังกล่าวจากสหกรณ์ ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันท้าสัญญานี้ 

              ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยแก่สหกรณ์เป็นรายเดือนส้าหรับเงินกู้ตามสัญญา ข้อ 1. ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15    
(สิบห้า) ต่อปี หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งสหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบเป็น
หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 

              ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะช้าระคืนเงินกูพ้ร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ข้อ1. เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน จ้านวนงวดเดือนสูงสุด  
ตามระเบียบสหกรณ์หรือ จ้านวน.............................งวด (กรณีระบุเกินจ้านวนงวดสูงสุดให้ถือตามจ้านวนงวดสูงสุดตามระเบียบ
สหกรณ์) เริ่มตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป 

             ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน้าเงินที่กู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้คือ............................................................................... 

               ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หัก
เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจ้านวนเงินงวดช้าระหนี้ ข้อ 3. เพื่อช้าระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆ 

               ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือต้องออกจากราชการไปด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเบี้ยหวัด บ้าเหน็จ บ้านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีพึงมีในกาลต่อไป ส่งช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อน 

              ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมใหถ้ือว่าในกรณีใดๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ  14  เงินกู้นี้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค้านึงก้าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 

              ข้อ 8. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 43 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือออกจาก
ราชการหรืองานประจ้าตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31 (ก) และ (ข) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช้าระหนี้สิ้นซึ่ง
ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงจะขอโอนหรือออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ้านั้น 

              ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงลงลายชื่อและลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวา    
ไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

 

 

ลงชื่อ........................................ผู้กู ้ 

  ผู้กู้ลงลายพมิพ์นิว้หัวแม่มือข้างขวาในช่องส่ีเหล่ียม 



 

             หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระเงินค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

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

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

              ข้าพเจ้า.......................................................................................อาย.ุ.........ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..........หมู่ท่ี..........
ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต...........................................
จังหวัด...................................... ...................โทรศัพท์ท่ีท างาน...............................................รับราชการหรือท างานประจ า                          
ในต าแหน่ง................................................................. สังกัด............................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เลขทะเบียนท่ี........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จ ากัด และหน่วยงาน (1)................................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังน้ี 

    ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้(1) ................................................... ......................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้า              
หักเงินเดือนหรือค่าจ้างเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด รวมท้ังบ าเหน็จ บ านาญบ าเหน็จด ารงชีพหรือกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) ท่ีถึงก าหนดจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า  เพื่อช าระค่าหุ้น หน้ี                 
หรือภาระผูกพันอื่นใดท่ีมีต่อสหกรณ์ อาทิเช่น ค่าหุ้น หน้ีเงินกู้ หน้ีในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ ให้แก่สหกรณ์                
ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ แจ้งจนกว่าค่าหุ้น หน้ี และหรือภาระผูกพันน้ันจะระงับสิ้นไป โดยให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินดังกล่าว                      
และส่งเงินท่ีหักไว้น้ันให้แก่สหกรณ์  โดยพลันและการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าน้ีมิอาจถอนคืนได้  เว้นแต่สหกรณ์             
ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  
 ข้อ 2. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปส่วนราชการอื่นๆ ทุกส่วนราชการ หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจาก
ราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีสังกัดแห่งใหม่น้ันๆ ด าเนินการหักเงินเดือน             
หรือค่าจ้างเงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้าเพื่อช าระค่าหุ้น หน้ี หรือภาระผูกพันอื่นใด            
ท่ีมีต่อสหกรณ์ ตามรายการท่ีสหกรณ์แจ้งจนกว่าค่าหุ้น หน้ี หรือภาระผูกพันตามข้อ ๑ ระงับสิ้นไปเช่นเดียวกันกับท่ีผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดตามข้อ๑ด าเนินการได้โดยพลันและต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่
วันท่ีรับทราบค าสั่ง 

ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดแห่งใหม่ไม่ด าเนินการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างเงินบ านาญ    
เงินบ าเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใดตามวรรคหน่ึง ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ด าเนินการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ 
ท่ีข้าพเจ้าสังกัดแห่งใหม่ หรือสหกรณ์ด าเนินการเพื่อหัก ยึด หรืออายัด  เงินเดือน หรือค่าจ้างเงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จตกทอด 
หรือเงินอื่นใด รวมท้ังบ าเหน็จ บ านาญบ าเหน็จด ารงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.)  
หรือเงินอื่น หรือด าเนินการอื่นใด  เพื่อให้ได้เงินดังกล่าวมาช าระค่าหุ้น  หน้ี หรือภาระผูกพันอื่นใดท่ีมีต่อสหกรณ์ ตามข้อ ๑             
ได้โดยพลัน  โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ   
  ข้อ 3. หากข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน หรือเจ้าหน้าท่ี   
ผู้จ่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือบ าเหน็จด ารงชีพ ท่ีข้าพเจ้า จะได้รับจากส่วนราชการ หน่วยงาน กองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับส่งให้แก่สหกรณ์ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป                       
และให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวน้ัน ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง ก่อนท่ีจะจ่ายให้บุคคลอื่น 
 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพราะเหตุเสียชีวิตข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเงิน หรือเจ้าหน้าท่ี             
ผู้จ่ายเงินตามวรรคหน่ึง ส่งให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจ้งไปและให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวน้ัน ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้า           
ก่อนท่ีจะจ่ายให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว     

  ลงช่ือ..................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
             (                                                        )        

/อน่ึง ข้าพเจ้าทราบดี... 



ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
     (..................................................................) 
 

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

 

ลงชื่อ.................................................................ผู้บังคับบัญชา 
     (..................................................................) 
ต าแหน่ง..................................................................... 
 

ลงชื่อ...................................................................พยาน 
      (...................................................................) 
 

 
                                 

 ๒ 
  

   อน่ึง ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน               
หรือค่าจ้าง  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จตกทอด รวมท้ังบ าเหน็จ บ านาญบ าเหน็จด ารงชีพหรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน คณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร                    
หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก ถัดจากหน้ีภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุน 
ท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 

 หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือน้ีท้ังหมด
แล้วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 หนังสือน้ีท าข้ึนสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงเก็บไว้หน่วยงาน(1) ….....…………………..……………………...........
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า  ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้า  ฉบับท่ีสามส่งให้สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน 

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ“(1)”หมายถึงส่วนราชการสังกดั(ระบุให้ชดัเจน) 
 

 - ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 - กรมราชทัณฑ ์
 - ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 - หน่วยงานอื่นๆ 
 - สมาชิกท่ียื่นกู้ ต้องท าหนังสือฉบับนี้ จ านวน 3 ฉบบั 
 - ผู้บังคับบัญชาระดบัช านาญการพิเศษขึ้นไป 
   หรือรกัษาการในต าแหน่งช านาญการพิเศษ 
   (ต้องประทับตรายางประจ าต าแหน่ง) 
 



หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญ   1) ส้าเนาบัตรผู้ค ้าประกัน/คู่สมรส     2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค ้าประกัน/คู่สมรส 
      
 

ลง
ชื่อ

...
...
....
...
....
....
....
....
....
...
....
....
...ผู้

ค า้
ปร

ะกั
น 

* จ้านวนเงินสูงสุดท่ีค ้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค ้าประกัน 
      

 
 

     
        
 

หนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญ 
เลขที่............................... 

         เขียนที่..................................................................... 
                       วันที่..................................................................... 

 ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................................อายุ..........................ปี 
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่.................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่     -                   -                       -          - 
รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง...........................................แผนก/ฝ่าย..........................................กอง/จังหวัด................... ............................... 
สังกัด..................................................................โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................ 
ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด เพ่ือเป็นหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................ผูกู้้  เลขประจ าตัวประชาชน 
        -                   -                        -          -         เลขท่ีสมาชิก.......................ได้กู้เงนิสามัญจากสหกรณ ์จ านวน ..............................บาท 
  (...............................................................................................) อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 15 (สบิห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระ............................งวด 
  ตามเลขท่ีสัญญา...........................................ลงวนัท่ี..........................................วตัถปุระสงคเ์พ่ือ.....................................................และผู้กู้ไดรั้บเงินไป
จากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยข้าพเจ้าประสงค์ค้ าประกันหนึ้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี้นั้น 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1.  จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ าประกัน....................................บาท และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ือง
การส่งเงินงวดช าระหน้ี อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญน้ันโดยตลอดแล้วข้าพเจ้า
ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ัน ๆ  ทุกประการจนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระจนครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายน้ี 
จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ลูกหน้ีผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหน้ีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน  ณ ที่จ่าย ช าระหน้ีซ่ึง
ข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่น
ใดมอบไว้กับสหรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ีตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการ
ตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 

ข้อ 6. การค้ าประกันหน้ีเงินกู้ดังกล่าวน้ีย่อมผูกพันผู้ค้ าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งน้ีผู้ค้ าประกันขอยืนยันว่าผู้กู้ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และผู้กู้
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และเข้าท าสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความส าคัญผิดอย่างใดๆ 
 ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช าระหน้ีตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดใน      
พระราชอาณาเขต โดยผู้กู้ไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิล าเนา โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ าประกันช าระหน้ีตามสัญญากู้น้ันได้ทันที 

ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีจนสิ้นเชิง 

ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญน้ีท าไว้ ณ วันซ่ึงระบุข้างต้น  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือและลงลายพิมพ์
น้ิวหัวแม่มือข้างขวาไว้เป็นส าคัญ  โดยมีพยานสองคนลงลายมือช่ือรับรองว่าเป็นลายมือช่ือและลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาของผู้ค้ าประกันจริง   
 

   ลงช่ือ............................................................ผู้ค้ าประกัน 
                      (............................................................) 
       ลงช่ือ............................................................พยาน/เลขทะเบยีนที่.................... 
             (............................................................) 

ลงช่ือ............................................................พยาน/เลขทะเบยีนที่.................... 
            (...........................................................) 

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย หนังสือกู้เลขที่  ........................./.................... 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค ายนิยอมของคู่สมรส) 
ลงชื่อ...............................................ผู้ค า้ประกัน 

  ผู้ค ้าประกันลงลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 



                                                                                                                                       
                                                                                                               

 

 
ค้ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค ้าประกันมีคู่สมรส) 
 

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

          
   ข้าพเจ้า นาย / นาง........................................................เปน็สามี / ภรรยาของ นาย / นาง................................................ได้รู้เห็นและยินยอม 
ให้นาย / นาง..............................................................เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นน้ี 

 

ลงช่ือ.......................................................สามี / ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม 

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

 
ลงช่ือ.........................................................พยาน 

      (.......................................................)เลขทะเบยีนที่........................... 

 
ลงช่ือ.........................................................พยาน 

      (.......................................................)เลขทะเบยีนที่........................... 

 
ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชาท่ีมีต้าแหน่งไม่ต้่ากว่าระดับช้านาญการ 
(กรณีผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการต้ังแต่ระดับช านาญการ ขึ้นไป ไม่ต้องมีการ
รับรอง) 
         ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ค้ าประกันจริง  และเห็นว่า 
หนังสือค้ าประกันน้ีได้ท าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้รับรอง 

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

                    ต าแหน่ง............................................ 

 

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค ้าประกัน 

  
              ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้ าประกัน  ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน 
    หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าหนังสือค้ าประกัน 
              การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด  เพื่อค้ าประกันหน้ีตามหนังสือกู้ส าหรับ 

    เงินกู้สามัญเลขที่................../.................ลงวันที่............................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด (ผู้ให้กู้) 

    กับนาย/นาง/น.ส.................................................................(ผู้กู้)  ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังน้ี 

              1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอย่างจ ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน 
              2. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ ค้างช าระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือ 
    ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆอีกด้วย 
              3. การที่ผู้ค้ าประกันออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกัน 
    รายน้ีจนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงสหกรณ์ฯเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
          

 
นอกจากที่กล่าวไวข้้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ าประกัน 
           ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนน้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 

        ลงช่ือ...................................................................ผู้ค้ าประกัน 
               (................................................................)                
 
 

หมายเหตุ :  ให้ผูค้้ าประกันใส่เคร่ืองหมาย  ลงในหน้าข้อความที่มีสาระส าคญัตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ าประกัน 

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค า้ประกันเงนิกู้สามัญ) 


