
 
 
 

ค าขอกู้ 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อรถ 

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

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  ข้าพเจ้าชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)………………………..………………....……...…..….นามสกุล............................................................ 

สมาชิกเลขทะเบียนที่......................... อายุ....................ปี อาชีพ (ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า) สงักัด...................................................... 

ต าแหน่ง............................................... อัตราเงินเดือน.....................................บาท  โทรศัพทท์ีท่ างาน................................................. 

อยู่บ้านเลขที่..................... หมู่ที่................. ตรอก/ซอย................................ ถนน............................. ต าบล/แขวง............................... 

อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์บา้น............................... โทรศัพท์มือถือ................................ 

สถานภาพ (โสด/สมรส/หม้าย/หย่า)  คูส่มรส(ถ้าม)ี ชื่อ.........................................................นามสกุล.................................................... 

อาชีพ.................................................. ต าแหน่ง............................................................. อัตราเงินเดือน..........................................บาท 

สถานทีท่ างาน................................................. โทรศัพท์ที่ท างาน........................................ โทรศัพท์มือถือ........................................... 

ขอกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถ(รถยนต์/รถจักรยานยนต)์ ประเภท....................................ยี่ห้อ.................................แบบ............................... 

รุ่นปี ค.ศ. .................. ขนาด......................ซีซี   จ านวนเงิน................................บาท (........................................................................) 
 

2. หลักประกัน 

 นอกจากหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน  ดังต่อไปนี ้
 

 2.1  บุคคลที่เปน็สมาชิกค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถ  ดังนี ้

ที่ ชื่อ -นามสกุล อายุ 
สมาชิกเลข
ทะเบียน 

ต าแหน่ง     
สังกัด 

เงินได้          
รายเดือน 

จ านวนเงินสูงสุด 
* ที่ค้ าประกัน 

1       
2       
3       
4       
5       

 

 
* จ านวนเงินสูงสุดที่ค้ าประกัน ค านวณโดยน าวงเงินกู้ยืมหารจ านวนผู้ค้ าประกัน 
 
 

 

เลขท่ีรับ................................ 

วันที่...................................... 

 
 



 
(2) 
 

 

  2.2  อสังหาริมทรัพย์จ านองมีประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถ  ดังนี ้
 
   ที่ดินโฉนดเลขที่.................... เลขที่ดิน......................หน้าส ารวจ........................ต าบล/แขวง............................. 

อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................... เนื้อที่.............ไร่...............งาน....................ตารางวา 

ราคาประเมินตารางวาละ....................................บาท รวมเป็นเงินจ านวน...................................บาท พร้อมราคาสิง่ปลูกสร้าง 

(ทาวน์เฮ้าส์/บา้นเดี่ยว/บา้นตึก)  จ านวน...............ชั้น  เลขที่................... หมู่ที่................. ตรอก/ซอย....................................  

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

มูลค่าอาคารสิง่ปลูกสร้างทีป่ระเมินเป็นเงินจ านวน................................................บาท 

( รวมราคาประเมินมลูค่าทีด่ินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างเป็นเงนิ.......................................................บาท ) 

 
  2.3  หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินสถาบันการเงินเพื่อจ าน าเป็นประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถ  ดังนี้ 
 
   (1)  .............................................................................................. จ านวน.....................................................บาท 

   (2)  .............................................................................................. จ านวน.....................................................บาท 

   (3)  .............................................................................................. จ านวน.....................................................บาท 

3. ค ารับรองของผู้กู้ 

  3.1  หากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษ  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะขอส่งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์
เป็นรายงวด เดือนเท่ากัน  จ านวนงวดเดือนสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์  หรือจ านวน..........................งวด  (กรณีระบุเกินจ านวนงวด
สูงสุดให้ถือจ านวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์)  เร่ิมตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป 

  3.2  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นในสหกรณ์รวม.......................หุ้น   เป็นเงินจ านวน....................................................บาท 
ข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดือนละ ................................บาท  (.............................................................................) 

  3.3  ข้าพเจ้ามีหนี้สินในฐานะผู้กู้  ดังต่อไปนี้ 

   3.3.1 หนี้สินต่อสหกรณ์ 

   (ก)  เงินกู้ฉุกเฉิน หนังสือกูท้ี่ .........../............. วันที่.......................  เงินต้นคงเหลือ ...............................บาท 

   (ข)  เงินกู้สามัญ หนังสือกู้ที่ .........../............. วันที่.......................  เงินต้นคงเหลือ ...............................บาท 

   (ค)  เงินกู้พิเศษ หนังสือกู้ที่ .........../............. วันที่.......................  เงินต้นคงเหลือ ...............................บาท 

   (ง)  เงินกู้.............. หนังสือกู้ที่ .........../............. วันที่.......................  เงินต้นคงเหลือ ...............................บาท 

   3.3.2  หนี้สินภายนอกสหกรณ์  (ถ้าหากมี)  โปรดระบุ........................................................................................ 

   3.3.3  ในเวลานี้ ข้าพเจา้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดลี้มละลาย 

 
   
 
 



 
(3) 
 

 
  3.4  ข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้ข้อความจริง และความร่วมมือแก่คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการ 

ด าเนินการมอบให้สอบสวนและท ารายงานเก่ียวกับค าขอกู้พิเศษรายนี้ 

 
  3.5  ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหดไว้ 
 
 
 

   ลงชื่อ..........................................................ผู้ขอกู้/เขียน/พิมพ์ 
         (..........................................................) 
 
 
 
 
  บันทึกการรับรองและให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการกอง  หรือผู้อ านวยการส่วน 

หรือหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป 

 

  ( ถ้าผู้ขอกู้เป็นข้าราชการในต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกอง  หรือผู้อ านวยการส่วน  หรือหัวหน้ากลุ่มงานขึ้นไป  ไม่ต้อง 

ผ่านการรับรองและให้ความเห็นชอบ ) 

 

  ข้าพเจ้าเป็นผู้บังคบับัญชาของผูข้อกู้รายนี้  ขอรับรองและให้ความเห็นชอบเก่ียวกับผู้ขอกู้  ดังนี ้
 
 (1)  ขอรับรองว่าผู้ขอกู้จะน าเงินกู้ไปใช้ตามความมุ่งหมาย และเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจ้งไว้ในค าขอกู้นี้จริงหรือไม่ 

........................................................................................................................................................................................................... 

  (2)  ขอรับรองว่าผู้ขอกู้ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินยั  ถูกร้องกล่าวโทษหรือมีพฤติการณ์  ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ 

หรืองานประจ าหรือไม่....................................................................................................................................................................... 
 

  (3)  ขอรบัรองว่าผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์หรือไม่................................................................................................. 
 
  (4)  ขอรับรองว่าหากผู้ขอกู้ได้รับอนุมัติให้กู้ผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือนเพียงพอส าหรับช าระหนี้ให้สหกรณ์หรือไม่............. 

......................................................................................................................................................................................................... 

  (5)  ขอชี้แจงอื่น ๆ  (ถ้ามี).............................................................................................................................................. 
 

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

               (.................................................................)  
       ต าแหน่ง............................................................... 



 
 

(4) 
 

 
แผนที่สังเขปหลักประกันที่จะจ านองเป็นประกันไว้กับสหกรณ์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลง
ชื่อ

....
....

....
....

....
....

....
...ผู้

กู้ 
 
 
 

 

                             หนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถ 
 

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

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

  
  ข้าพเจ้าชื่อ(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….………….………………………....………. อายุ...............................ปี 

อยู่บ้านเลขที่………….…. หมู่ที่.................. ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................... ต าบล/แขวง........................... 

อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด.................................. โทรศัพท์บ้าน................................ โทรศัพทม์อืถือ............................. 

เลขประจ าตัวประชาชนเลขที่      -                  -  -                           -           -      สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

เลขทะเบียนที่................................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง..................................... แผนก/ฝ่าย.................................. 

ส านักงาน/กอง/จังหวัด................................................... สังกัด............................................ โทรศัพท์ที่ท างาน...................................... 

ขอท าหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1.  ข้าพเจ้าได้กู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถจากสหกรณ์ฯ  เป็นเงินจ านวน...................................................................บาท 

(........................................................................................................)  และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวไปจากสหกรณ์ ฯ ถูกต้อง 

ครบถ้วนแล้วในวันท าสัญญานี้ 

  ข้อ 2.  ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ฯ เป็นรายเดือน ส าหรับเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถตามข้อ 1. ในอัตราร้อยละ 

15 (สิบห้า) ต่อปี และในวันท าสัญญานี้ สหกรณ์ฯ ได้ประกาศก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 (สี่จุดห้าศูนย์) ต่อปี หรืออัตรา

ดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งสหกรณ์ฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรือเมื่อสหกรณ์ฯ ได้แจ้งให้ทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่นอ้ย

กว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน  

  ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะช าระคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน จ านวนงวดเดือน

สูงสุดตามระเบียบสหกรณ์ฯ หรือจ านวน ..........................................งวด (กรณีระบุเกินจ านวนงวดสูงสุดให้ถือจ านวนงวดสูงสุดตาม

ระเบียบสหกรณ์ฯ) เร่ิมตั้งแต่ที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป 

  ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมที่จะไม่ขอรับเงินเฉลี่ยคืนตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาตาม

ข้อ 3. และจะไม่น าสิทธิเช่นว่านั้น ขึ้นกล่าวอ้างและ/หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  

  ข้อ 5.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้เงินกู้รายนี้  เฉพาะความมุ่งหมายตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอไว้ในค าขอกู้เงินพิเศษ       

เพื่อการซื้อรถ  ลงวันที่.................เดือน...............................................พ.ศ......................  

  ข้อ 6.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พิเศษ  

แก่สมาชิกเพื่อการซื้อรถและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการซื้อรถ 

  ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก         

สหกกรณ์ฯ หักจ านวนงวดช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมื่อจ่ายเพื่อสหกรณ์ฯ ด้วย 

 

/ข้อ 8. ข้าพเจ้า.... 

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกดา้เนินการทางวินัย 
 

สัญญาเลขท่ี ................/................ 

ลงชื่อ................................ผู้กู้ 



 
 

(2) 
 

  ข้อ 8.  ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 14 ก็ดี หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญา 

 ข้อใดข้อหนึ่งก็ดี  ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดและให้ถือว่าเงินกู้รายนี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมดอกเบี้ย
ในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 

  ข้อ 9.  ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 43 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากราชการหรือ          
งานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 31 (ก) และ (ข)  ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบและและช าระหนี้เงินกู้พิเศษ
เพื่อการซื้อรถทั้งหมดให้สหกรณ์ฯ   

  ถ้าข้าพเจ้าไม่ช าระหนี้เงินกู้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่จ่ายเงินได้รายเดือน            
เงินสะสม บ าเหน็จบ านาญหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ  โดยยินยอมให้หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้เงินกู้ที่มีต่อสหกรณ์ฯ ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

  ข้อ 10.  ในกรณีข้าพเจ้าถึงแก่กรรม  หรือต้องออกจากราชการไปด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน เบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอื่นใด  อันพึงมีพึงได้ในกาล
ต่อไปทั้งหมดส่งช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ 

  ข้อ 11.  บรรดาหนังสือ  จดหมาย  ค าบอกกล่าวใด ๆ ของสหกรณ์ฯ ที่ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ว่าเป็นที่อยู่ของข้าพเจ้า
ข้างต้นหรือต าบลที่อยู่ที่ข้าพเจ้าแจ้งเปลี่ยนแปลง  โดยส่งเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ไม่ว่าจะถึงตัวหรือไม่ถึงตัวและไม่
ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้รับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้เพราะข้าพเจ้าย้ายสถานที่อยู่โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรือต าบล หรือสถานที่
อยู่ที่ให้ไว้ค้นหาไม่พบ ทุก ๆ กรณีที่กล่าวนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย  ค าบอกกล่าวนั้น ได้ส่งให้ข้าพเจ้าโดย
ชอบแล้ว 

  ข้อ 12.  ข้าพเจ้าได้จัดหาหลักประกันการกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถ เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติช าระหนี้ตามสัญญานี้  ดังนี้ 

  (ก)  ที่ดินโฉนดเลขที่......................... ต าบล/แขวง........................................... อ าเภอ/เขต.................................................. 

จังหวัด....................................................................... พร้อมสิ่งปลูกสร้างจ านองเป็นประกันไว้กับสหกรณ์ฯ 

  (ข)  เงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ ประเภทบัญชี................................................................................................. 

เลขที่บัญชี............................................... จ านวนเงิน..................................บาท (.............................................................................) 

ให้สหกรณ์ฯ ยึดถือไว้ 

  (ค)  บุคคลที่เป็นสมาชิกจ านวน.............................คน  ค้ าประกันหนี้เงินกู้ (ตามที่ระบุไว้ในค าขอกู้เงินและสัญญา             
ค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อรถ) 

  หนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถนี้ท าขึ้น ณ สถานที่และวัน เดือน ปี ที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้น  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ 

ข้อความโดยตลอดแล้วรับรู้ว่าถูกต้องตรงกัน จึงได้ลงลายมือชื่อและลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

  
 

    ลงชื่อ................................................ผู้กู้       ลงชื่อ.................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

    ลงชื่อ..............................................พยาน/เลขทะเบียนที่..........       ลงชื่อ................................................พยาน/เลขทะเบียนที่.......... 

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

ผู้กู้ลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 



 

             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) 
 



หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค ้าประกันเงินกู้สามัญ   1) ส้าเนาบัตรผู้ค ้าประกัน/คู่สมรส     2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค ้าประกัน/คู่สมรส 
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....
....
....
....
...
....
....
...
...
....
...
....
...ผู้

ค า้
ปร

ะก
นั 

* จ้านวนเงินสูงสุดที่ค ้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค ้าประกัน 
      
 

 
 

     
        

 

        หนังสือค ้าประกันเงินกู้พิเศษเพ่ือการซื อรถ 
เลขที่............................... 

         เขียนที่..................................................................... 
                       วันท่ี..................................................................... 

 ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที่...........................................อายุ..........................ป ี
อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ี่.................ถนน.....................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................บตัรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี     -                   -                       -          - 
รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง...........................................แผนก/ฝ่าย..........................................กอง/จังหวัด.................................................. 
สังกัด..................................................................โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................ 
ขอท าหนังสือค้ าประกันใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐาน ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................ผู้กู้  เลขประจ าตัวประชาชน 
        -                   -                        -          -      เลขที่สมาชิก..................ได้กู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถจากสหกรณ์ จ านวน.......................บาท 
  (...............................................................................................) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช าระ............................งวด 
  ตามเลขที่สัญญา...........................................ลงวันที่.......................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
โดยข้าพเจ้าประสงค์ค้ าประกันหนึ้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี้นั้น 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1.  จ านวนเงินสงูสุดที่ค้ าประกัน........................................บาท และทราบข้อผูกพัน
ของผู้กูใ้นเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้ พิเศษ
เพื่อการซื้อรถนั้นโดยตลอดแล้วข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ  ทุกประการจนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน 
 จะได้ช าระจนครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการ     
ค้ าประกันรายนี ้จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน
ข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบ
วันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวน
เงิน   ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณจ์ากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือ
ยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่ าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงิน
พิเศษเพื่อการซื้อรถที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษเพื่อการซื้อรถ ตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์
ด าเนินการตามกฎหมายกับข้าพเจ้า 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนสิ้นเชิง 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญนี้ท าไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น  ข้าพเจ้าผู้ค้ าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือและ     
ลงลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาไวเ้ป็นส าคัญ  โดยมีพยานสองคนลงลายมือช่ือรับรองว่าเป็นลายมือช่ือและลายพิมพ์น้ิวหัวแม่มือข้างขวาของผู้ค้ าประกันจริง   
 
 

   ลงชื่อ............................................................ผู้ค้ าประกัน 
                      (............................................................) 
       ลงชื่อ............................................................พยาน/เลขทะเบียนท่ี.................... 
             (............................................................) 

ลงชื่อ............................................................พยาน/เลขทะเบียนที่.................... 
            (...........................................................) 

ค ำเตือน  สมาชิกผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกดา้เนินการทางวินัย หนังสือกู้เลขท่ี  ........................./.................... 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค ายนิยอมของคู่สมรส) 
ลงชื่อ...............................................ผู้ค า้ประกนั 

  ผู้ค ้าประกันลงลายพิมพ์นิ วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 



                                                                                                                                       
                                                                                                                    

 
ค้ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ค ้าประกันมีคู่สมรส) 
 

เขียนที่..............................................................    วันท่ี..............เดือน.........................พ.ศ..................... 
          
   ข้าพเจ้า นาย / นาง.........................................................เป็นสามี / ภรรยาของ นาย / นาง................................................ไดรู้้เห็นและยินยอม 
ให้นาย / นาง..............................................................เป็นผู้ค้ าประกนัต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย  จ ากัด ตามหนังสือค้ าประกันข้างต้นนี ้

 

ลงช่ือ.......................................................สามี / ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม 

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

 
ลงช่ือ.........................................................พยาน 

      (.......................................................)เลขทะเบียนท่ี........................... 

 
ลงช่ือ.........................................................พยาน 

      (.......................................................)เลขทะเบียนท่ี........................... 

 
ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่มีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับช้านาญการ 
(กรณีผูค้้ าประกันเป็นข้าราชการตัง้แต่ระดับช านาญการ ข้ึนไป ไมต่อ้งมีการ
รับรอง) 
         ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ค้ าประกันจริง  และเห็นว่า 
หนังสือค้ าประกันนีไ้ด้ท าขึ้นโดยถกูต้องแล้ว 
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้รับรอง 

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

                    ต าแหน่ง............................................ 

 

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค ้าประกัน 
  
              ก่อนท่ีจะลงนามในหนังสือค้ าประกัน      ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน 
    หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนท่ีจะท าหนังสือค้ าประกัน 
              การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เพื่อค้ าประกันหน้ีตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้ 

    พิเศษเพื่อการซื้อรถเลขที.่............../................ลงวันท่ี..................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ้ากัด (ผู้ให้กู้) 

    กับนาย/นาง/น.ส.................................................................(ผู้กู)้  ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

              1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอยา่งจ ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน 
              2. ผู้ค้ าประกันจะรบัผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินท่ีผู้กู้ คา้งช าระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยมืเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบีย้หรือ 
    ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆอีกด้วย 
              3. การที่ผู้ค้ าประกนัออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณน์ี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุใหผู้้ค้ าประกันหลดุพ้นจากการค้ าประกัน 
    รายนี้จนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอ่ืนซึ่งสหกรณ์ฯเห็นสมควรเข้าเป็นผูค้้ าประกันแทน 
          
 

นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหนา้ที่และความรับผดิต่าง ๆ ตามทีร่ะบไุว้ในหนังสือค้ าประกัน 
           ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

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

หมายเหตุ :  ให้ผู้ค้ าประกันใส่เครือ่งหมาย  ลงในหน้าข้อความทีม่ีสาระส าคัญตรงกับเง่ือนไขในหนงัสือค้ าประกัน 

(ให้ถ่ายคู่กับหนังสือค า้ประกันเงนิกู้พิเศษเพื่อการซือ้รถ) 


