โปรดทราบ แบบฟอร์มการกู้เงินสามัญ วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (ใหม่)
สมาชิกที่ยื่ นกู้เงินสามัญ วงเงินกู้สามัญไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยนาบุคคลซึ่งเป็นสมาชิก ค้าประกันเงินกู้
ผ่อนชาระไม่เกิน 216 งวด ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ให้ใช้แบบฟอร์มคาขอกู้เงินสามัญ ,หนังสือ
สัญญากู้เงินประเภทเงินกู้สามัญและหนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญแบบใหม่ที่สหกรณ์ฯ กาหนด
(เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายค้าประกันใหม่แ ละเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก ป้องกันการปลอมแปลงสัญญาเงินกู้
และหนังสือค้าประกัน)
1. สิทธิการกู้ของสมาชิก
ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น
ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง

10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 55 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

ผู้ที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

กู้ได้ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือนรวมกับค่าหุ้น

2. ผู้กู้ลงลายมือชื่อกากับไว้ข้างหน้าและข้างหลังข้อความในข้อ 4. ของแบบฟอร์มคาขอกู้เงินสามัญ และระบุ
จานวนเงินสูงสุดที่ผู้ค้าประกันแต่ละคนต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับจานวนเงินกู้สามัญ
3. ผู้กู้ลงลายมือชื่อกากับไว้ข้างหน้าและข้างหลังข้อความในข้อ 3. ของแบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้เงินสามัญ
4. ผู้กู้ต้องลงต้องลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยมในแบบฟอร์มหนังสือสัญญากู้เงินประเภท
เงินกู้สามัญ
5. ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับไว้ข้างหน้าและข้างหลังข้อความในข้อ 1. และข้อ 2. ของหนังสือสัญญา
ค้าประกันเงินกู้สามัญ
6. ผู้ค้าประกันต้องลงลายพิมพ์นิ้ วหั วแม่มือข้างขวาในช่องสี่ เหลี่ยมในแบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้าประกัน
เงินกู้สามัญ
7. เอกสารประกอบเงินกู้ ห้ามใช้กระดาษรีไซเคิล และน้้ายาลบค้าผิด
8. จานวนผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ดังนี้
- วงเงินกู้ยืม

100,000 - 500,000 บาท

ผู้ค้าประกัน 2 คน

- วงเงินกู้ยืม

500,001 - 700,000 บาท

ผู้ค้าประกัน 3 คน

- วงเงินกู้ยืม

700,001 - 1,000,000 บาท

ผู้ค้าประกัน 4 คน

- วงเงินกู้ยืม 1,000,001 บาทขึ้นไป

ผู้ค้าประกัน 5 คน

9. จานวนเงินสูงสุดที่ค้าประกัน คานวณโดยนาวงเงินกู้ยืมหารจานวนผู้ค้าประกัน
10. ค้าเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา และจะ
ถูกดาเนินการทางวินัย

หมายเหตุ : แบบฟอร์มคาขอกูเ้ งินสามัญ (ใหม่) ผู้ค้าประกันไม่ต้องลงลายมือชื่อในคาขอกู้เงินสามัญแต่อย่างใด

ค้ำขอัู้เงินสำมนญ
สหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด

เลขที่รนบ...............................
วนนที่.....................................

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. ข้ำพเจ้ำขอัู้
หุ้นตนเอง
สำมนญ จ้ำนวน....................................บำท(…………………………………….……………….……..…..…)
โดยจกน้ำเงินัู้ดนงัล่ำวไปใช้เพื่อัำร……………………………………………………………………………..………………………………………………….…..………..
ข้อ 2. ปัจจุบนนข้ำพเจ้ำรนบรำชัำรหรือท้ำงำนปรกจ้ำในต้ำแหน่ง.................................................แผนั/ฝ่ำย.....................................................
ัอง/จนงหวนด...............................สนงันด....................................โทรศนพท์ที่ท้ำงำน....................................อนตรำเงินเดือน...............................บำท
ปัจจุบนนเงินเดือนตน้งจ่ำยที่...................................................................................................................................................................................
ข้อ 3. นอัจำัค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหัรณ์ออมทรนพย์ัรกทรวงมหำดไทย จ้ำันด ข้ำพเจ้ำขอเสนอผู้ค้ำปรกันน ดนงต่อไปนี้

ชื่อ-สัุล

อำยุ

สมำชิัเลข
ทกเบียน

ต้ำแหน่ง
สนงันด

เงินได้
รำยเดือน

จ้ำนวนเงินสูงสุด
* ที่ค้ำปรกันน

1
2
3
4
5
รำยลกเอียดปรำัฎตำมหนนงสือสนญญำค้้ำปรกันนพร้อมหลนัฐำนัำรค้้ำปรกันนแนบท้ำยค้ำขอัู้
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

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

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

ที่

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

ควำมมุง่ หมำยแลกเหตุผลในัำรขอัู้เงินซึ่งชี้แจงไว้ในค้ำขอัู้นี้ เป็นควำมจริงหรือไม่...........................................
ผู้ขอัู้อยู่ในรกหว่ำงถูัตน้งัรรมัำรสอบสวนทำงวินนยหรือไม่..................................................................................
ผู้ขอัู้ได้รนบเงินเดือน...............................บำท ตำมที่รกบุไว้ในค้ำขอัู้เงินสำมนญนี้เป็นควำมจริงหรือไม่..................
ขอรนบรองว่ำเป็นลำยมือชื่อผู้ัู้ แลกผู้ค้ำปรกันนตำมเอัสำรหลนัฐำนัำรขอัู้แท้จริงทุัปรกัำร แลกรนบรองว่ำ
สำมำรถหนัเงินเดือนช้ำรกหนี้ให้สหัรณ์ฯ 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
ผู้ัมู้ ีเงินได้รำยเดือน............................................................บำท
ผู้ัมู้ ีหุ้นสกสมในสหัรณ์ 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/ผู้จัดการ
วันที่............./.............../.............
อนุมัติให้ ก้ ไู ด้ .........................................บาท
(นาย พิพัฒน์ อักษรชู)
หัวหน้ าฝ่ ายสินเชื่อ ทาการแทน
ผู้จัดการ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย

คำเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

หนังสือสัญญากู้เงินประเภทสามัญ

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

ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่................................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่
- - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด เลขทะเบียนที่...........................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง..................................................
.....................................แผนก/ฝ่าย...................................................................สานัก/กอง/จังหวัด......................................................
สังกัด................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน......................................................ทาหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เป็นเงินจานวน...........................................บาท
(……………………………………………….…..…….) และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวจากสหกรณ์ ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทาสัญญานี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายิ นยอมเสียดอกเบี้ยแก่ส หกรณ์เป็นรายเดือนสาหรับเงินกู้ตามสัญญา ข้อ 1. ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 15
(สิบห้า) ต่อปี หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งสหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบเป็น
หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชาระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ข้อ1. เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน จานวนงวดเดือนสูงสุด
ตามระเบียบสหกรณ์ หรือ จ านวน.............................งวด (กรณีระบุ เกินจานวนงวดสูงสุดให้ถือ ตามจ านวนงวดสูงสุดตามระเบียบ
สหกรณ์) เริ่มตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินที่กู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้คือ...............................................................................
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หัก
เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ ข้อ 3. เพื่อชาระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆ
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือต้องออกจากราชการไปด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงมีในกาลต่อไป ส่งชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อน
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าในกรณีใดๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 14 เงินกู้นี้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 43 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์ จ ะขอโอนหรือย้ายหรือออกจาก
ราชการหรืองานประจาตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31 (ก) และ (ข) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สิ้นซึ่ง
ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงจะขอโอนหรือออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้น
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงลงลายชื่อ และลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวา
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

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

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

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

ผู้ก้ ูลงลายพิมพ์ นิว้ หัวแม่ มือข้ างขวาในช่ องสี่เหลี่ยม

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

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน..........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.....................................................อายุ.................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..........................
ถนน......................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.............................................สังกัด..................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เลขทะเบียนที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
และหน่วยงาน(1)...............................................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ .......................................................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าหักเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างเงิ นบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ที่ ถึง กาหนดจ่า ยแก่ ข้าพเจ้า นั้น เพื่อชาระหนี้และ/หรื อภาระผูกพันอื่นที่มี ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก และอื่น (ถ้าหากมี) ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้และ/หรือภาระผูกพัน นั้นจะระงับสิ้นไป
โดยให้ผู้บังคับบัญชาหัก เงินดังกล่าว และส่งเงินที่หักไว้นั้น ให้แก่สหกรณ์อ อมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด โดยพลันและการแสดงเจตนา
ยินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใด ข้าพเจ้า
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากั ด และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบ
คาสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดาเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างเงินบานาญ เงินบาเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใด
ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อชาระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ตามรายการที่สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้ และ/หรือภาระผูกพันนั้น จะระงับสิ้นไป เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ
ที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมดาเนินการได้เช่นเดียวกัน หากข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการ
ไม่ว่าเพราะเหตุใด โดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด และส่วนราชการอื่นที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวัน
นับตั้งแต่วันที่รับทราบคาสั่ง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใหม่ดาเนินการหักเงิน และส่งเงินเพื่อชาระหนี้และ/หรือ
ภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ได้เช่นเดียวกัน
อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบดี แล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินบานาญ
เงินบาเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้า
กองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
หนังสือยินยอมฉบับ นี้ท าขึ้นโดยความสมั ครใจของข้า พเจ้า เอง ได้ต รวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนัง สื อนี้ทั้ง หมดแล้ วถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
หนั ง สื อ นี้ ท าขึ้ นสามฉบั บ มี ข้อ ความตรงกัน ฉบั บ ที่ ห นึ่ ง เก็ บ ไว้ ห น่ ว ยงาน(1) ………………………………..……..………ซึ่ ง เป็ น ต้ น สั ง กั ด
ของข้าพเจ้า ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ไว้เป็นหลักฐาน
หมายเหตุ “(1)” หมายถึงส่วนราชการสังกัด (ระบุให้ชัดเจน)
- สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมราชทัณฑ์
- สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- หน่วยงานอื่น

สมาชิกที่ยื่นกู้ ต้องทาหนังสือฉบับนี้ จานวน 3 ฉบับ

ลงชื่อ..................................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(.................................................................)
ลงชื่อ..................................................................คู่สมรสให้ความยินยอม
(.................................................................)
ลงชื่อ..................................................................ผู้บงั คับบัญชา
(.................................................................)
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

