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

 

 

ค าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้ซื้อเครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั 

 

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

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................อายุ........................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน                                                            อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์มือถือ..................................รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง.................................................กอง/ส านักงาน.........................................
สังกัด.......................................................และได้รับเงินได้รายเดือน............................บาท  โดยอัตราเงินเดือนตั้งจ่ายที่...........................ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ผู้กู”้ขอกู้เงินและท าสัญญากู้ซื้อเคร่ืองมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 
ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู”้ เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจ านวน.................................บาท (...........................................................) และผู้กู้ได้รับเงินกู้จ านวน
ดังกล่าวจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันท าสัญญานี้ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร....................................เลขท่ี......................................................... 
 2. ผู้กู้ให้สัญญาว่าจะช าระหนี้เงินกู้ ตามข้อ 1 เป็นงวดรายเดือนภายในวันท าการของทุกสิ้นเดือน จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น โดยส่งช าระ
เงินต้นเดือนละ.................................บาท  (.............................................................) พร้อมดอกเบี้ย จ านวน.............งวด (ไม่เกินย่ีสิบสี่งวด)       
เร่ิมตั้งแต่เดือนที่ผู้ให้กู้จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป 

 3.  ผู้กู้ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ก าหนด (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี) กรณีมีการค้างช าระเงินต้นงวดใดงวด
หนึ่ง ผู้กู้ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยตามหนังสือยินยอมที่แนบจากเงินต้นงวดนั้น ๆ เป็นรายวัน  
 ทั้งนี้ ผู้กู้ต้องส่งใบเสร็จช าระเงินค่าสินค้าดังกล่าวภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สหกรณ์ฯ โอนเงินให้แก่สมาชิก ถ้าไม่ส่งใบเสร็จค่าช าระ
สินค้าให้สหกรณ์ฯ ภายในระยะเวลาดังกล่าว สหกรณ์ฯ จะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 6.45 ต่อปี 

4.  ผู้กู้ได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้กู้หักเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้ตามข้อ 2 เพื่อช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ  
 5.  ในกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่กรรมหรือต้องออกจากราชการ หรืองานประจ าไปด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ หรือเงินอื่นใด   ท่ีพึงมีในกาลต่อไปส่งใช้ได้อีกด้วย 
 6.  ผู้กู้ยินยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ตามข้อ 14  ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ  เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ 
 7.  ผู้กู้ยินยอมรับผูกพัน ตามข้อ 43 ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ ว่าถ้าผู้กู้ประสงค์จะขอโอน ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตาม
ข้อ 31(3) ของข้อบังคับดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จส้ินเสียก่อน แล้วจึงขอโอน 
ย้าย หรือ ออกจากราชการหรืองานประจ านั้น 
 8.  หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ทั้งหมด สัญญากู้เป็นอันถึงก าหนดโดยพลัน ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟอองร้อง
บังคับคดีได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวทวงถาม 
 ผู้กู้ได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 

 
 

หนงัสือกูเ้ลขที่........../............... 
วนัที่......................................... 

เลขที่รบั................................... 
วนัที่......................................... 

หมายเหตุ 

1.  กู้ได้ไม่เกิน 40,000.- บาท 

2.  เอกสารแนบ 

     - สลิฟเงินเดือน 

     - ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน 
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน 

      - ใบราคาสินค้า 
     - ส าเนาสมุดบัญชีผู้ฝาก ธ.กรุงไทย 
เลขที่   
 

อนุมัติให้กู้ได้................................บาท 
 
 

(นายกฤษฎิ์  สาริกา) 
รองผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ 

      (..........................................................) 
 ลงชื่อ............................................................คู่สมรส 

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

 

ลงช่ือ.......................................เจ้าหน้าที ่
 (.............................................)สินเช่ือ 

 

 

 

ลงช่ือ......................................หัวหน้าฝ่าย 
 (............................................) สินเช่ือ 

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

 



 

             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) 
 


