
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

การให้เงินกู้เพื่ออเนกประสงค์แก่สมาชิก 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 

1.1 ใช้จ่ายตามประสงค์ของสมาชิก 
 

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน 
 

2.1 สมาชิกกู้เงินเพื่ออเนกประสงค์ได้ไม่เกิน 150,000.- บาท 

2.2 สมาชิกผู้กู้ต้องเป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ า แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสมทบท่ีเป็นพนักงานราชการ 

2.3 หลักประกันเงินกู้ต้องมีผู้ค้ าประกัน 1 คน เป็นข้าราชการประจ า หรือ มีผู้ค้ าประกัน 2 คน   
เป็นลูกจ้างประจ า 

 2.4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.75 ต่อปี (ไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืน) 

2.5 ผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวด 

2.6 ต้องมีเงินคงเหลือพอหักช าระหนี้ ณ ที่จ่าย 

2.7 สมาชิกที่กู้เงินเพื่ออเนกประสงค์ไปแล้ว มีสิทธิ์ย่ืนกู้ครั้งต่อไป ภายใต้เง่ือนไข ดังนี้ 

  (ก) สมาชิกท่ีกู้เต็มสิทธิ์ไปแล้ว กู้ครั้งต่อไปต้องส่งช าระหนี้เดิมมาแล้ว ครบ 1 ปี 

  (ข) สมาชิกที่กู้ไม่เต็มสิทธิ์ กู้ครั้งต่อไปต้องส่งช าระหนี้เดิมมาแล้ว ครบ 6 เดือน 

2.8 สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิอนุมัติเงินกู้เป็นราย ๆ ไป 

 

 

 

 

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



ผู้กู้ลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 
 

ลง
ชื่อ

...
...
....
....
....
....
....
....
....
....
.ผู้
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 ้าประกันเงินกูเ้พื่ออเนกประสงค์   1) ส้าเนาบัตรผู้ค ้าประกัน     2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค ้าประกัน 
      
 

ลง
ชื่อ

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

ค า้
ปร

ะก
นั 

* จ้านวนเงินสูงสุดที่ค ้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค ้าประกัน 
      
 

 
 

     
        
 

หนังสือค า้ประกนัเงินกู้เพื่ออเนกประสงค ์
เลขท่ี............................... 

         เขยีนที.่.................................................................... 
                       วนัที.่.................................................................... 

 ขา้พเจา้....................................................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที.่...............................อายุ..........................ปี 
อยู่บา้นเลขที.่...................หมู่ที.่................ถนน...................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต................................. 
จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์......................บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่     -                  -                      -         - 
รบัราชการหรอืงานประจ าในต าแหน่ง........................................แผนก/ฝ่าย.......................................กอง/จงัหวดั...................................... 
สงักดั.............................................................โทรศพัท.์.............................................................โทรศพัทม์อืถอื........................................ 
ขอท าหนงัสอืค ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย  จ ากดั เพื่อเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปนี้ 
 ขอ้ 1. ตามที ่(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................ผูกู้้  เลขประจ าตวัประชาชน 
      -                  -                      -         -     เลขทีส่มาชกิ................ไดกู้เ้งนิเพื่ออเนกประสงคจ์ากสหกรณ์ จ านวน ..................บาท 
  (...................................................................................) อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 15 (สบิหา้) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระ........................งวด 
ตามเลขทีส่ญัญา.......................................ลงวนัที.่......................................... และผูกู้ไ้ดร้บัเงนิไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแลว้ โดย
ขา้พเจา้ประสงคค์ ้าประกนัหนึ้ดงักล่าวพรอ้มดอกเบีย้และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัหนี้ดงักล่าวตามขอ้ 1.  จ านวนเงนิสงูสดุทีค่ ้าประกนั....................................บาท  และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ ้
ในเรื่องการสง่เงนิงวดช าระหนี้ อตัราดอกเบีย้  และการเรยีกคนืเงนิกูก้่อนถงึก าหนดตามทีก่ล่าวไวใ้นหนงัสอืสญัญากูเ้งนิเพื่ออเนกประสงค ์นัน้โดยตลอด 
แลว้ขา้พเจา้ยอมปฏบิตัติามขอ้ผกูพนันัน้ ๆ   ทุกประการจนกว่าหนี้สนิ และค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพนั จะไดช้ าระจนครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมผกูพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จาก
การค ้าประกนัรายนี้ จนกว่าผูท้ีข่า้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชกิอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เหน็สมควรเขา้เป็นผูค้ ้า
ประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 4. ในกรณีทีข่า้พเจา้ตอ้งช าระหนี้สนิใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้้ หลงัจากสหกรณ์ไดส้ง่หนงัสอืบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน
หกสบิวนันับแต่วนัทีลู่กหนี้ผดินัด ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหนี้โดยใหผู้้บงัคบับญัชาหรอืเจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงนิได้รายเดอืนและเงนิอื่นใดของ
ขา้พเจา้ หกัจ านวนเงนิ   ณ ทีจ่่าย ช าระหนี้ซึง่ขา้พเจา้ต้องช าระใหส้หกรณ์จากเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอื่นใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์
ดว้ย โดยขา้พเจ้าได้ท าหนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอื่นใดมอบไว้กบัสหรณ์ และความยนิยอมนี้ให้มอียู่ตลอดไป ทัง้นี้
จนกว่าจะไดช้ าระหนี้ตามหนงัสอืสญัญากูเ้งนิเพื่ออเนกประสงคท์ีข่า้พเจา้ไดค้ ้าประกนันัน้โดยสิน้เชงิแลว้ 
 ขอ้ 5. หากผูกู้ผ้ดินดัช าระหนี้ตามหนงัสอืสญัญากูเ้งนิตามขอ้ 1. ขา้พเจา้ในฐานะผูค้ ้าประกนัยินยอมใหส้หกรณ์ด าเนินการตาม
กฎหมายกบัขา้พเจา้ 

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสอืยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงนิไดร้ายเดอืนและเงนิอื่นใดของขา้พเจา้มอบไวใ้หส้หกรณ์เพื่อแสดง
ต่อหน่วยงานตน้สงักดัของขา้พเจา้ใหห้กัเงนิ ณ ทีจ่่ายใหส้หกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดร้บัช าระหนี้จนสิน้เชงิ 
 ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยทีอ่ยู่จากทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอื ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสอืโดยทนัท ี
 หนงัสอืค ้าประกนันี้ท าไว ้ณ วนัซึง่ระบุขา้งต้น  ขา้พเจา้ผูค้ ้าประกนัไดเ้ขา้ใจขอ้ความในหนังสอืนี้โดยตลอดแลว้ จงึไดล้งลายมอืชื่อและ   
ลงลายพมิพน์ิ้วหวัแม่มอืขา้งขวาไวเ้ป็นส าคญั  โดยมพียานสองคนลงลายมอืชื่อรบัรองว่าเป็นลายมอืชื่อและลายพมิพน์ิ้วหวัแม่มอืขา้งขวาของผูค้ ้า
ประกนัจรงิ  
  
 

   ลงชื่อ............................................................ผูค้ ้าประกนั 

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

       ลงชื่อ............................................................คูส่มรส 

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

ลงชื่อ............................................................พยาน/เลขทะเบยีนที.่............... 

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

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกดา้เนินการทางวินัย 

หนังสือกู้เลขท่ี  ........................./.................... 
ลงชื่อ...............................................ผู้ค า้ประกนั 

  ผู้ค ้าประกันลงลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 



                  ลงชื่อ..................................................................ผู้ให้ค ายินยอม                                        

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

                  ลงชื่อ..................................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 

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

             ลงชื่อ..................................................................ผู้บังคับบัญชา                                                                                             

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

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

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

 

     หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระเงินค่าหุ้นและหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 

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

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

              ข้าพเจ้า......................... ................................อายุ................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่............        
ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............. .................................ต าบล/แขวง.................. ...................                 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด......................................................โทรศัพท์ที่ท างาน.....................................       
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.............................................สงักัด..................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เลขทะเบียนที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย 
จ ากัด และหน่วยงาน(1)..............................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังนี ้

    ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ..................................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าหักเงินเดือนหรือ
ค่าจ้างเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ (ถ้าหากมี) 
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด แจ้งไปจนกว่า      
หนี้และ/หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินดังกล่าว และส่งเงินที่หักไว้นั้น ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จ ากัด โดยพลันและการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่า      
เพราะเหตุใดๆ ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ด าเนินการหักเงินเดือน  หรือ
ค่าจ้างเงินบ านาญ เงินบ าเหน็จตกทอดหรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อช าระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด แจ้งไปจนกว่า        
หนี้  และ/หรือภาระผูกพันนั้น จะระงับสิ้นไป เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมด าเนินการได้
เช่นเดียวกัน หากข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการ ไม่ว่าเพราะเหตุ
ใดๆ โดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด และส่วนราชการอื่นท่ีสังกัดใหม่ทราบภายในสิบหา้วัน 
นับตั้งแต่วันท่ีรับทราบค าสั่ง  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการใหม่ด าเนินการหักเงิน  และส่งเงินเพื่อช าระ
หนี้และ/หรือภาระผูกพันท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ได้เช่นเดียวกัน 

   อน่ึง ข้าพเจ้าทราบดี แล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษี
อากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 
42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี2)  พ.ศ.2553 

    หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

 หนังสือนี้ท าขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้หน่วยงาน(1) ………………………………..……..………ซึ่งเป็น  
ต้นสังกัดของข้าพเจ้า ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับท่ีสามส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ไว้เป็นหลักฐาน 

          

 
หมายเหต ุ“(1)” หมายถึงส่วนราชการสังกัด (ระบุให้ชัดเจน) 
 

 - ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 - กรมราชทณัฑ์ 
 - ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
 - หน่วยงานอ่ืน ๆ 
 

สมาชิกทีย่ื่นกู้ ต้องท าหนังสือฉบบัน้ี 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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