
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

การให้เงินกู้เพื่ออเนกประสงค์แก่สมาชิก 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

1.1 ใช้จ่ายตามประสงค์ของสมาชิก 
 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน 
 

2.1 สมาชิกกู้เงินเพ่ืออเนกประสงค์ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท 

2.2 สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ 

2.3 หลักประกันเงินกู้ต้องมีผู้ค  าประกัน 1 คน เป็นข้าราชการประจ า หรือ มีผู้ค  าประกัน 2 คน   
เป็นลูกจ้างประจ า 

 2.4 อัตราดอกเบี ยร้อยละ 5.75 ต่อปี (ไม่จ่ายเงินเฉล่ียคืน) 

2.5 ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

2.6 ต้องมีเงินคงเหลือพอหักช าระหนี  ณ ที่จ่าย 

2.7 การกู้ครั งใหม่ผู้กู้ต้องช าระหนี เดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 งวด หรือไม่น้อยกว่า 25 %  ของ
จ านวนเงินกู้เดิม 

2.8 สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิอนุมัติเงินกู้เป็นราย ๆ ไป 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติม ฝ่ายสินเช่ือ โทร.02-6221451-4 ต่อ 123,124,125 



ผู้กู้ลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 
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กู้ ลงชื่อ........................................ผู้กู้ 

 

 

 

ค าขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินเพือ่อเนกประสงค์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

 

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

 

นาย/นาง/นางสาว......................................................เลขทะเบียนที่..................อายุ........ปี บัตรประจ าตัวประชาชน      
อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ต าบล/ขขวง.............................อ าเภอ/เขต.................................
จังหวัด........................................ โทรศัพท์มือถือ...................................รับราชการหรืองานประจ าในต าขหน่ง...........................................................                           
กอง/ส านักงาน.............................................สังกัด.....................................................จังหวดั......................................โทรศัพท์ที่ท างาน...............................ได้รับ
เงินได้รายเดือน.......................บาทโดยอัตราเงินเดือนต้ังจ่ายที่...................................................... ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ขอกู้เงินขละท าสัญญากู้เงินเพื่อ
อเนกประสงค์ ให้ไว้ขก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจ านวน.................................บาท (...........................................................) ขละผู้กู้ ได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวจากผู้ให้
กู้ถูกต้องครบถ้วนขล้วในวันท าสัญญาน้ี  
 2. ผู้กู้ขอเสนอผู้ค้ าประกัน ดังต่อไปนี้ 

 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสัญญาค้ าประกันพร้อมหลกัฐานการค้ าประกันแนบท้ายค าขอกู้ 
3.  ผู้กู้ให้สัญญาว่าจะช าระหนี้เงินกู้ ตามข้อ 1 เป็นงวดรายเดือนภายในวันท าการของทุกสิ้นเดือน จนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จสิ้น โดยส่งช า ระเงินต้น 

เดือนละ.................................บาท  (.............................................................) พร้อมดอ กเบี้ย จ านวน.............งวด (ไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบงวด) เริ่มต้ังขต่เดือนที่
ผู้ให้กู้จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป 
 4.  ผู้กู้ยินยอมจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ก าหนด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างช าระเป็นรายวัน 
 5.  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้กู้หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ตามจ านวนเงินงวด
ช าระหนี้ตามข้อ 3 เพื่อช าระหนี้ให้ขก่ผู้ให้กู้ก่อนเจ้าหน้ีรายอื่น ๆ  
 6.  ในกรณีที่ผู้กู้ถึงขก่กรรมหรือต้องออกจากราชการ หรืองานประจ าไปด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือ
เงินอื่นใด   ที่พึงมีในกาลต่อไปส่งใช้ได้อีกด้วย 
 7.  ผู้กู้ยินยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ตามข้อ 14  ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ  เงินกู้น้ีเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที        
โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
 8.  ผู้กู้ยินยอมรับผูกพัน ตามข้อ 43 ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ ว่าถ้าผู้กู้ประสงค์จะขอโอน ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามข้อ 31(3) 
ของข้อบังคับดังกล่าว จะต้องขจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ ขละจัดการช าระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ขล้วจึงขอโอน ย้าย หรือ ออกจาก
ราชการหรืองานประจ าน้ัน 
 9.  หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้งวดหน่ึงงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ทั้งหมด สัญญากู้เป็นอันถึงก าหนดโดยพลัน ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องบังคับคดี
ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวทวงถาม 
 ผู้กู้ได้ตรวจอ่านขละเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาน้ีตลอดขล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล อายุ 
สมาชิกเลข 
ทะเบียน 

ต าแหน่ง 
สังกัด 

เงินได้ 
รายเดือน 

จ านวนเงินสูงสุด 
* ท่ีค้ าประกัน 

1       

2       

3       

หนงัสือกู้ เลขท่ี........../............... 
วนัท่ี......................................... 

เลขท่ีรับ................................... 
วนัท่ี......................................... 

หมายเหตุ 

1.  กู้ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท 

2.  เอกสารขนบ 

     - สลิฟเงินเดือน 

     - ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน 

     - ส าเนาทะเบียนบ้าน 

     - ส าเนาสมุดบัญชีผู้ฝาก ธ.กรุงไทย 

เลขที่  

 

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

(นายกฤษฏ์ิ  สาริกา) 
รองผู้จัดการ ท าการขทน 

ผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ 
      (..........................................................) 

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

 

 

ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที ่
 (..................................................)สินเชื่อ 

 

 

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

 



หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค ้าประกันเงินกู้เพ่ืออเนกประสงค์   1) ส้าเนาบัตรผู้ค ้าประกัน     2) ส้าเนาทะเบยีนบ้านผู้ค ้าประกัน 
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* จ้านวนเงินสูงสุดท่ีค ้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค ้าประกัน 
      

 
 

     
        
 

หนังสือค ้าประกันเงินกู้เพื่ออเนกประสงค์ 
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)....................................................................................................................ผู้กู้  เลขประจ าตัวประชาชน 
        -                   -                        -          -      เลขที่สมาชิก.................ได้กู้เงินเพ่ืออเนกประสงค์จากสหกรณ์ จ านวน ....................บาท 
  (...............................................................................................) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระ............................งวด 
  ตามเลขที่สัญญา...........................................ลงวันที่.......................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
โดยข้าพเจ้าประสงค์ค้ าประกันหน้ึดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหน้ีน้ัน 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1.  จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ าประกัน....................................บาท และทราบข้อผูกพันของผู้กู้   
ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือสัญญากู้เพ่ืออเนกประสงค์ น้ันโดยตลอด 
แล้วข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันน้ัน ๆ  ทุกประการจนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระจนครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการ     
ค้ าประกันรายน้ี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน
ข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบ
วันนับแต่วันที่ลูกหน้ีผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหน้ีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ านวน
เงิน   ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือ
ยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงิน
สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันน้ันโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหน้ีตามหนังสือสัญญากู้เงินตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการตามกฎหมาย
กับข้าพเจ้า 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีจนสิ้นเชิง 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 หนังสือค้ าประกันน้ีท าไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือน้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือและลงลาย 
พิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาไว้เป็นส าคัญ  โดยมีพยานสองคนลงลายมือช่ือรับรองว่าเป็นลายมือช่ือและลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาของผู้ค้ าประกันจริง  
  
 

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

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

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย 

หนังสือกู้เลขที่  ........................./.................... 
ลงชื่อ...............................................ผู้ค า้ประกัน 

  ผู้ค ้าประกันลงลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 



                  ลงชือ่..................................................................ผู้ให้ค ายินยอม                                        
                         (.................................................................)                        
 

                  ลงชือ่..................................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
                         (.................................................................) 
 

             ลงชือ่..................................................................ผู้บังคับบัญชา                                                                                             
                    (.................................................................) 
 

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

 

 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                                                     เขียนท่ี................................................................... 
                                                                                                      วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ.............. 
 

              ข้าพเจ้า.....................................................อายุ.................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................... 

ถนน......................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................................... 

โทรศัพท์ท่ีท างาน................................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.............................................สังกัด.................................................. 

และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เลขทะเบียนท่ี........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

และหน่วยงาน(1)...............................................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังนี ้
 

    ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ .......................................................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าหักเงินเดือนหรือ

ค่าจ้างเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์      

ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก และอื่น  (ถ้าหากมี) ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้และ/หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 

โดยให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินดังกล่าว และส่งเงินท่ีหักไว้นั้น ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด โดยพลันและการแสดงเจตนา

ยินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

ในกรณีท่ีข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใด  ข้าพเจ้า

ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด และส่วนราชการท่ีสังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับต้ังแต่วันท่ีรับทราบ

ค าสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินเดือน  หรือค่าจ้างเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอดหรือเงินอื่นใด 

ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นท่ีมีต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  ตามรายการท่ีสหกรณ์

ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้  และ/หรือภาระผูกพันนั้น จะระงับสิ้นไป เช่นเดียวกันกับท่ีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ

ท่ีข้าพเจ้าสังกัดเดิมด าเนินการได้เช่นเดียวกัน หากข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการ 

ไม่ว่าเพราะเหตุใด  โดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด และส่วนราชการอื่นท่ีสังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวัน 

นับต้ังแต่วันท่ีรับทราบค าสั่ง  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใหม่ด าเนินการหักเงิน  และส่งเงินเพื่อช าระหนี้และ/หรือ

ภาระผูกพันทีม่ีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ได้เช่นเดียวกัน 
 

   อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบดี แล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงินบ านาญ  

เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เป็นอันดับแรก   ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้า

กองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ

คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2553 
 

    หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วถูกต้อง       

ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

 หนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้หน่วยงาน(1) ………………………………..……..………ซึ่งเป็นต้นสังกัด       

ของข้าพเจ้า ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับท่ีสามส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ไว้เป็นหลักฐาน 

          

 

  
หมายเหตุ “(1)” หมายถึงส่วนราชการสังกัด (ระบุให้ชัดเจน) 
 

 - ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 
 - กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
 - กรมราชทัณฑ ์
 - ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 - หน่วยงานอื่น   
 

สมาชิกที่ย่ืนกู้ ต้องท าหนังสือฉบับนี้ จ านวน 3 ฉบับ 
 



ตารางผ่อน 
เงินกู้อเนกประสงค์ อัตราดอกเบี้ย 5.75 % 

 

เงินกู้  120 งวด 108 งวด 96 งวด 84 งวด 72 งวด 60 งวด 
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