
 

 

 

หนังสือสัญญากู้เงินสามัญทันใจ  
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั 

 

เขียนท่ี.................................................................... 
 วนัที่...............เดือน.................................พ.ศ............................. 

 

นาย/นาง/นางสาว......................................................เลขทะเบียนท่ี..................อาย.ุ.......ปี บตัรประจ าตวัประชาชน      
อยูบ่า้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ต  าบล/ขขวง.............................อ  าเภอ/เขต.................................
จงัหวดั........................................โทรศพัท์มือถือ...................................รับราชการหรืองานประจ าในต าขหน่ง...........................................................                           
กอง/ส านกังาน.............................................สังกดั.....................................................จงัหวดั......................................โทรศพัท์ท่ีท  างาน...............................
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน.......................บาทโดยอตัราเงินเดือนตั้งจ่ายท่ี...................................................... ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูกู้”้ไดท้  าหนังสือสัญญากูเ้งิน
สามญัทนัใจใหไ้วข้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผูใ้หกู้”้ เพ่ือเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากผูใ้ห้กูเ้ป็นเงินจ านวน.................................บาท (...........................................................) ขละผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าว     
จากผูใ้หกู้ถู้กตอ้งครบถว้นขลว้ในวนัท าสัญญาน้ี ในการกูย้มืเงินคราวน้ี ผูกู้ย้นิยอมน าเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่หผู้ใ้หกู้ไ้วเ้ป็นหลกัประกนั โดยผูใ้หกู้ ้จะคิดดอกเบ้ีย
ตามความเป็นจริงในขต่ละคร้ังท่ีผูกู้ไ้ดถ้อนเงินจากผูใ้หกู้ผ้า่นธนาคารกรุงศรีอยธุยา(ATM) กรณีเงินกูม้ากกวา่เงินค่าหุน้ ขละใชส้มาชิกค ้าประกนั 
 2.  ผูกู้ใ้หสั้ญญาวา่จะช าระหน้ีเงินกู ้ตามขอ้ 1 เป็นงวดรายเดือนภายในวนัท าการของทุกส้ินเดือน จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน โดยส่งช าระเงินตน้ 
เดือนละ.................................บาท  (.............................................................) พร้อมดอกเบ้ีย จ านวน.............งวด (ไม่เกินยีสิ่บหา้งวด)  เร่ิมตั้งขต่เดือนท่ีผูใ้ห้
กูจ่้ายเงินกูเ้ป็นตน้ไป 
 3.  ผูกู้ย้นิยอมจ่ายดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้หกู้ก้  าหนด โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินตน้คา้งช าระเป็นรายวนั 
 4.  ผูกู้ ้ยินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายเดือนของผูกู้ ้ท่ีได้รับมอบหมายจากผูใ้ห้กู้หักเงินได้รายเดือนของผูกู้ ้ตาม          
จ  านวนเงินงวดช าระหน้ีตามขอ้ 2 เพ่ือช าระหน้ีใหข้ก่ผูใ้หกู้ก่้อนเจา้หน้ีรายอ่ืน ๆ  
 5.  ในกรณีท่ีผูกู้ถึ้งขก่กรรมหรือตอ้งออกจากราชการ หรืองานประจ าไปดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูกู้ย้ินยอมให้เจา้หน้าท่ีหักเบ้ียหวดั บ าเหน็จ บ านาญ 
หรือเงินอ่ืนใด   ท่ีพึงมีในกาลต่อไปส่งใชไ้ดอี้กดว้ย 
 6.  ผูกู้ ้ยินยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ตามขอ้ 14  ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ  เงินกู้น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที        
โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้
 7.  ผูกู้ย้นิยอมรับผกูพนั ตามขอ้ 43 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ วา่ถา้ผูกู้ป้ระสงคจ์ะขอโอน ยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้ 31(3) 
ของขอ้บงัคบัดงักล่าว จะตอ้งขจง้เป็นหนังสือให้ผูใ้ห้กู้ทราบ ขละจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงผูกู้ ้มีอยู่ต่อผูใ้ห้กู้ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ขลว้จึงขอโอน ยา้ย หรือ    
ออกจากราชการหรืองานประจ านั้น 
 8.  หากผูกู้ ้ผิดนัดช าระหน้ีงวดหน่ึงงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดช าระหน้ีทั้งหมด สัญญากู้เป็นอนัถึงก าหนดโดยพลนั ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูฟ้้องร้อง  
บงัคบัคดีไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวทวงถาม 
 ผูกู้ไ้ดต้รวจอ่านขละเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสัญญาน้ีตลอดขลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 
 

หนงัสือกู้ เลขที่........../............... 
วนัที่......................................... 

เลขที่รับ................................... 
วนัที่......................................... 

 

หมายเหตุ 

1.  กูไ้ด ้3 เท่าของเงินเดือน เศษหลกัสิบปัดท้ิง 

2.  เอกสารขนบ 

     - สลิฟเงินเดือน 

     - ส าเนาบตัรขา้ราชการ 

     - ส าเนาทะเบียนบา้น 

     - ส าเนาสมุดบญัชีผูฝ้าก ธ.กรุงศรีอยุธยา 

เลขท่ี  

 

 

อนุมติัให้กูไ้ด.้...............................บาท 

 
 

(นายกฤษฎ์ิ  สาริกา) 
รองผูจ้ดัการ ท าการขทน 

ผูจ้ดัการ 

สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั 

ลงช่ือ............................................................ผูกู้ ้
         (..........................................................) 

 
ลงช่ือ............................................................พยาน/ผูค้  ้าประกนั 
         (..........................................................) 

 ลงช่ือ............................................................เจา้หนา้ท่ี 
ลงช่ือ............................................................หนฝ.สินเช่ือ 
ลงช่ือ............................................................รองผูจ้ดัการ 
           

สัญญากู้กรณวีงเงินกู้มากกว่าเงินค่าหุ้น 



หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค ้าประกันเงินกูส้ามันทันใจ   1) ส้าเนาบัตรผู้ค ้าประกัน     2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค ้าประกัน 
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หนังสือค า้ประกนัเงินกู้สามญัทนัใจ 
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..............................ไดกู้เ้งนิสามญัทนัใจ 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 าหนดตามทีก่ล่าวไวใ้นหนงัสอืสญัญากูเ้งนิสามญัทนัใจนัน้โดยตลอด แลว้
ขา้พเจา้ยอมปฏบิตัติามขอ้ผกูพนันัน้ 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 าระหนี้ตามหนงัสอืสญัญากูเ้งนิสามญัทนัใจทีข่า้พเจา้ไดค้ ้าประกนันัน้โดยสิน้เชงิแลว้ 
 ขอ้ 5. หากผูกู้ผ้ดินดัช าระหนี้ตามหนงัสอืสญัญากูเ้งนิตามขอ้ 1. ขา้พเจา้ในฐานะผูค้ ้าประกนัยินยอมใหส้หกรณ์ด าเนินการตาม
กฎหมายกบัขา้พเจา้ 
 ขอ้ 6. 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 



 

ขั้นตอนการกดกู้สามัญทันใจ ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 

9. เงินจะเข้าบัญชีกรุงศรีฯ  

ของท่าน และท าการกดเงิน 

ตามปกต ิ

หมายเหตุ :  หากท่านกดครัง้นียั้งไม่เตม็จ านวนยอดเงนิกู้   ในการกดครัง้ต่อไปใช้วธีิกดตามวธีิที่บอกข้างต้นเหมือนเดมิ 


