หลักเกณฑ์การให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อการศึกษาของตนเองหรือเพื่อการศึกษาของบุตรที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของสมาชิกที่กาลังศึกษาหรือจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ
รองจากกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป
3. กู้ได้สูงสุดในวงเงินไม่เกิน 350,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายงวดตามที่สหกรณ์
กาหนด ผู้ขอกู้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือภายหลังจากหักค่าหุ้นและหนี้ทุกประเภทไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบ โดยยื่นกู้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ กรณี ปรากฏว่าเงินเดือนไม่พอหักและมีการส่งคืน
ใบเสร็จ สหกรณ์จะงดให้เงินกู้ในภาคเรียนต่อไป
4. อัตราดอกเบี้ย 4.25 % ต่อปี
5. การค้าประกัน
- เงินค่าหุ้นในสหกรณ์ (กรณีไม่มีหนี้เงินกู้)
- เงินฝากในสหกรณ์
- กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผู้ค้าประกัน 1 คน
- กู้ 200,001 – 350,000 บาท ผู้คาประกั
้
น 2 คน
6. การชาระคืนเงินกู้ สหกรณ์จะเรียกเก็บจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกผู้กู้โดยวิธี
หัก ณ ที่จ่าย และผู้กู้ต้องชาระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเงินรวมจานวนเท่ากันทุกงวด ภายใน
96 งวด ทั้งนี้ต้องไม่เกินกาหนดเกษียณอายุราชการ
7. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิอนุมัติเงินกู้เป็นราย ๆ

คาขอกู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด

เลขที่รับ...............................
วันที่.....................................

เขียนที่.............................................................
วันที.่ ............................................................
เรียน คณะกรรมการการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
ข้าพเจ้า...................................................................................สมาชิกเลขที่ทะเบียน.........................................อายุ..........................ปี
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ถนน................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์บ้าน.................................โทรศัพท์มือถือ...........................................
ขอยื่นคาขอกู้เงินต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา จานวน....................................บาท(…………………………………….……………….……..….…)
โดยจะนาเงินกู้ดังกล่าวไปใช้เพื่อการศึกษาของ
ตนเอง ระดับ.......................................................สถาบันการศึกษา............................................................................
สาขาวิชา................................................. ระยะเวลาที่ศึกษา.................. ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จานวน ........................................ บาท
บุตร ชื่อ – สกุล...................................................................................................... อายุ......................................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือ..................................................
การศึกษาระดับ..........................................................................สถาบันการศึกษา.............................................................................................
สาขาวิชา................................................. ระยะเวลาที่ศึกษา.................. ปี ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จานวน ........................................ บาท
ข้อ 2. ปัจจุบันข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.................................................แผนก/ฝ่าย.....................................................
กอง/จังหวัด...............................สังกัด....................................โทรศัพท์ที่ทางาน....................................อัตราเงินเดือน...............................บาท
ปัจจุบันเงินเดือนตั้งจ่ายที่...................................................................................................................................................................................
ข้อ 3. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้าประกัน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล

อายุ

สมาชิกเลข
ทะเบียน

ตาแหน่ง
สังกัด

เงินได้
รายเดือน

จานวนเงินสูงสุด
* ที่ค้าประกัน

1
2
รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสัญญาค้าประกันพร้อมหลักฐานการค้าประกันแนบท้ายคาขอกู้
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ ตามประกาศของสหกรณ์เป็นรายงวดเดือนเท่ากัน จานวนงวดเดือนสูงสุด
ตามระเบียบสหกรณ์ หรือจานวน........................งวด (กรณีระบุเกินจานวนงวดสูงสุดให้ถือจานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์) เริ่มตัง้ แต่
เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป
ข้อ 5. เมื่อสหกรณ์อนุมัติให้เงินกูแ้ ก่ข้าพเจ้า ขอได้โปรดส่งเงินกู้ไปให้ขา้ พเจ้าโดยการ
โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จากัด เลขที่........................................สาขา...............................ชื่ อบัญชี...............................
ค่าธรรมเนียมนั้นข้าพเจ้ายินยอมให้หักจากเงินกู้ของข้าพเจ้า (ถ่ายสาเนาสมุดเงินฝากให้สหกรณ์ด้วย)
ข้อ 6. ในการรับเงินข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือสัญญากู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษาทุกประการ
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ค้าประกันมีสิทธิขอทราบยอดเงินกู้คงเหลือได้
ข้อ 9. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อความทีร่ ะบุในคาขอกู้นั้นเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นความจริงแล้วข้าพเจ้า
ยินดีที่จะให้สหกรณ์ดาเนินการตามความเหมาะ
ลงชื่อ………………………….……..…………ผู้ขอกู้/ผู้เขียน
(…………………………..………………)

หมายเหตุ 1. สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันส้าหรับผูก้ ู้มากกว่า 5 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้
2. วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 200,000.- บาท ผู้ค้าประกัน 1 คน วงเงินกู้ยืมตังแต่ 200,001 – 350,000 บาท ผู้ค้าประกัน 2 คน
3. เอกสารประกอบการกู้ (1) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ/ลูกจ้างประจ้า หรือบัตรประชาชนของผู้กแู้ ละผู้คา้ ประกันและคู่สมรส
(2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้และผู้ค้าประกันและคู่สมรส (3) ส้าเนาใบส้าคัญสมรสของผู้กู้
(4) ส้าเนาสูติบัตรและส้าเนาทะเบียนบ้านของบุตรผู้กู้ (5) สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด (6) สมุดบัญชีเงินฝากของผู้กู้
(7) หลักสูตรและค่าใช้จ่ายในแต่ละภาคตลอดหลักสูตรการศึกษา ตามข้อ 1. (8) เอกสาร (1) - (7) รับรองส้าเนาถูกต้อง

ลงชื่อ...............................ผู้ก้ ู

ลงชื่อ..................................ผู้ก้ ู

ที่

*บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกอง หรือเทียบเท่า
(ถ้าผู้ขอกู้เป็นข้าราชการในตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นดังว่านี้)
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
1.
2.
3.
4.

ความมุง่ หมายและเหตุผลในการขอกู้เงินซึ่งชี้แจงไว้ในคาขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่...........................................
ผู้ขอกู้อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือไม่..................................................................................
ผู้ขอกู้ได้รับเงินเดือน...............................บาท ตามที่ระบุไว้ในคาขอกู้เงินสามัญนี้เป็นความจริงหรือไม่..................
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อผู้กู้ และผู้ค้าประกันตามเอกสารหลักฐานการขอกู้แท้จริงทุกประการ และรับรองว่า
สามารถหักเงินเดือนชาระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ได้หากเงินเดือนไม่พอหัก ณ ที่จ่าย ข้าพเจ้ายินดีเป็นผู้ติดตามเร่งรัด
ให้ต่อไป
5. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว....................................................ผู้กู้ สมาชิกเลขทะเบียนที่....................
o ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
o เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กับต้นสังกัดของผู้กู้และ
o มีหนี้เงินกู้สามัญ / พิเศษ จานวน..........................................บาท
o ไม่มีหนี้สินใดๆ
ลงมือชื่อ.................................................ผู้บังคับบัญชา
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่................/.............../....................
(รายงานต่อไปนี้สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้กรอก)

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้กู้
จานวนเงินกู้........................................................................บาท จากัดวงเงินกู้คงเหลือ..........................................................บาท
ผู้กมู้ ีเงินได้รายเดือน............................................................บาท
ผู้กมู้ ีหุ้นสะสมในสหกรณ์ จานวน.......................................หุ้น เป็นเงิน...............................................บาท
ผู้กู้ส่งค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดือนละ................................บาท
ผู้กู้มีหนี้ต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
เงินกู้หุ้นตนเอง
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษฯ
หนังสือกู้เลขที่.................................../..................วันที่................../................/.................
เงินต้นคงเหลือ..............................................................บาท
ลงชื่อ..................................................พนักงานสินเชื่อ
วันที่.............../.............../.................
หมายเหตุ

(1) ผู้กู้เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนดังนี้.................................
(2) ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์

บันทึกการวินิจฉัย
เสนอ เหรัญญิก/เลขานุการ/ผู้จัดการ
วันที่............./.............../.............
อนุมัติให้ ก้ ไู ด้ .........................................บาท

(นาย พิพัฒน์ อักษรชู)
หัวหน้ าฝ่ ายสินเชื่อ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน..........................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า...................................................อายุ...............ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.......................
ถนน..................................ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน...............................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.........................................สังกัด.............................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เลขทะเบียนที่........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งเงิน
ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ระทรวงมหาดไทย จ ากั ด ที่ ข้ า พเจ้ า เป็ น สมาชิ ก จึ ง มี ห นั ง สื อ ให้ ค วามยิ น ยอมไว้ กั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด และหน่วยงาน(1)..........................................................................ซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้าไว้แล้ว ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ........................................................................ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง
เงินบานาญ เงินบาเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่ ข้าพเจ้านั้น เพื่อชาระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก และอื่นๆ (ถ้าหากมี) ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้และ/หรือภาระผูกพัน นั้นจะระงับสิ้น
ไป โดยให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินดังกล่าว และส่งเงินที่หักไว้นั้น ให้แก่สหกรณ์อ อมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด โดยพลันและการแสดง
เจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้าย หรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่า เพราะเหตุใดๆ
ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากั ด และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่
วันที่รับทราบคาสั่งเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดาเนินการหักเงินเดือน หรือค่าจ้างเงินบานาญ เงินบาเหน็จตก
ทอดหรือเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อชาระหนี้และ/หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
ตามรายการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด แจ้งไปจนกว่าหนี้ และ/หรือภาระผูกพันนั้น จะระงับสิ้นไป เช่นเดี ยวกันกับที่
ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมดาเนินการได้เช่นเดียวกัน หากข้าพเจ้า ย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออก
จากราชการ หรือต้องออกจากราชการ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ โดยมิได้แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด และ
ส่วนราชการอื่นที่สังกัดใหม่ทราบภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคาสั่ง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ
ใหม่ดาเนินการหักเงิน และส่งเงินเพื่อชาระหนี้และ/หรือภาระผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ได้เช่นเดียวกัน
อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบดี แล้วว่าการหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาของข้าพเจ้าต้องหักเงินเดือน หรือค่าจ้าง เงิน
บานาญ เงินบาเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เป็นอันดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการ
หัก เงินเข้ากองทุนที่สมาชิก ต้องถูกหัก ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญั ติ
สหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วถูกต้อง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือ่ ไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือนี้ทาขึ้นสามฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ หน่วยงาน(1) ………………………………..……..………ซึ่งเป็นต้นสังกัด
ของข้าพเจ้า ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า ฉบับที่สามส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ไว้เป็นหลักฐาน
ลงชือ่ ..................................................................ผู้ให้คายินยอม
(.................................................................)
หมายเหตุ “(1)” หมายถึงส่วนราชการสังกัด (ระบุให้ชัดเจน)
- สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- กรมโยธาธิการและผังเมือง
- กรมราชทัณฑ์
- สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
- หน่วยงานอื่น ๆ

สมาชิกที่ยื่นกู้ ต้องทาหนังสือฉบับนี้ จานวน 3 ฉบับ

ลงชือ่ ..................................................................คู่สมรสให้ความยินยอม
(.................................................................)
ลงชือ่ ..................................................................ผูบ้ ังคับบัญชา
(.................................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(.................................................................)

หนังสือสัญญากู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา

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

เลขที่.............../.....................

ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ..................ปี อยู่บา้ นเลขที่................................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย.............................................ถนน......................................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์บ้าน.....................................โทรศัพท์มือถือ.........................................
เลขประจาตัวประชาชนเลขที่ - - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด เลขทะเบียนที่...........................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง..................................................
.....................................แผนก/ฝ่าย...................................................................สานัก/กอง/จังหวัด......................................................
สังกัด................................................................โทรศัพท์ที่ทางาน......................................................ทาหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เป็นเงินจานวน...........................................บาท
(……………………………………………….…..…….) และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวจากสหกรณ์ ไปถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทาสัญญานี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ย แก่สหกรณ์เป็นรายเดือนสาหรับเงินกู้ตามสัญญา ข้อ 1. ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 15
(สิบห้า) ต่อปี หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยใหม่ ซึ่งสหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบเป็น
หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชาระคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยตามสัญญา ข้อ1. เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน จานวนงวดเดือนสูงสุด
ตามระเบียบสหกรณ์หรือ จานวน.............................งวด (กรณีระบุเกินจานวนงวดสูงสุดให้ถือ ตามจานวนงวดสูงสุดตามระเบียบ
สหกรณ์) เริ่มตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินที่กู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หัก
เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ ข้อ 3. เพื่อชาระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์ ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นๆ
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือต้องออกจากราชการไปด้วยเหตุใดก็ตาม ข้ าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงมีในกาลต่อไป ส่งชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อน
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าในกรณีใดๆ ดังที่กล่าวไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 14 เงินกู้นี้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 43 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอนหรือย้ายหรือออกจาก
ราชการหรืองานประจาตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31 (ก) และ (ข) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สิ้นซึ่ง
ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงจะขอโอนหรือออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้น
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ตลอดแล้ว จึงลงลายชื่อ และลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวา
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ........................................ผู้ก้ ู

ลงชื่อ.......................................ผู้ก้ ู

คำเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

ผู้ก้ ูลงลายพิมพ์ นิว้ หัวแม่ มือข้ างขวาในช่ องสี่เหลี่ยม

ลงชื่อ..........................................ผู้กู้และรับเงิน
(........................................)
ลงชื่อ.........................................พยาน/เลขทะเบียนที.่ ...............
(........................................)

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

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือสัญญากูพ้ ิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา 1) สาเนาบัตรของผู้กู้ 2) สาเนาทะเบียนของผู้กู้ 3) สลิปเงินเดือน 4) สาเนาสมุดเงินฝาก

คำเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

(ให้ ถ่ายคู่กับหนังสือคายินยอมของคู่สมรส)
หนังสือกู้เลขที่ ........................./....................

หนังสือค้าประกันเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา
เลขที่...............................

ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................................อายุ..........................ปี
อยู่บ้านเลขที่..........................หมูท่ ี่.................ถนน.....................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์...........................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ รับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง...........................................แผนก/ฝ่าย..........................................กอง/จังหวัด..................................................
สังกัด..................................................................โทรศัพท์.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................ผู้กู้ เลขประจาตัวประชาชน
เลขทีส่ มาชิก.............................ได้กู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพือ่ การศึกษาจากสหกรณ์
จานวน ..........................บาท(.........................................................................)อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชาระ.................งวด
ตามเลขที่สัญญา...........................................ลงวันที่..........................................วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ โ ดย
ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว โดยข้ า พเจ้ า ประสงค์ ค้าประกั น หนึ้ ดั ง กล่ า วพร้ อ มดอกเบี้ ย และค่ า สิ น ไหมทดแทน ตลอดจนค่ า ภาระติด พัน อันเป็น
อุปกรณ์ แห่งหนี้นั้น
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1. จานวนเงินสูงสุดที่ค้าประกัน....................................บาท และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ใ นเรื่ อง
การส่งเงิ นงวดชาระหนี้ อั ตราดอกเบี้ย และการเรีย กคื นเงิ นกู้ ก่ อ นถึ งกาหนดตามที่ก ล่ าวไว้ใ นหนังสื อกู้ สาหรับ เงิ นกู้ พิเ ศษเพื่อการศึก ษานั้ นโดยตลอด
แล้วข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการจนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระจนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้
จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่ง
ข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่น
ใดมอบไว้กับสหรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้พิเศษเพื่อการศึกษาที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. หากผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงิน พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา ตามข้อ 1. ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้าประกันยิ นยอมให้สหกรณ์
ดาเนินการตามกฎหมายกับข้าพเจ้า
ข้อ 6. การค้าประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้าประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ค้าประกันขอยืนยันว่าผู้กู้ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และผู้กู้
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และเข้าทาสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสาคัญผิดอย่างใดๆ
ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ตามสัญญากู้ดังกล่าวแล้ว และผู้กู้จะถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าผู้กู้ไปอยู่แห่งใดใน
พระราชอาณาเขต โดยผู้กู้ไปจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลาเนา โดยไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้าประกั นชาระหนี้ตามสัญญากู้นั้นได้ทันที
ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดื อนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
หนังสือค้าประกันเงินกู้สามัญนี้ทาไว้ ณ วันซึ่งระบุข้างต้น ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและลงลายพิมพ์
นิ้วหัวแม่มือข้างขวาไว้เป็นสาคัญ โดยมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองว่าเป็นลายมือชื่อและลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาของผู้ค้าประกันจริง

ผู้ค้าประกันลงลายพิมพ์นิวหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม

ลงชื่อ...............................................ผู้คา้ ประกัน

ลงชื่อ...............................................ผู้คา้ ประกัน

เขียนที่.....................................................................
วันที่.....................................................................

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

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

หมายเหตุ : เอกสารประกอบหนังสือค้าประกันเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา 1) ส้าเนาบัตรผู้ค้าประกัน/คู่สมรส 2) ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน/คู่สมรส
* จ้านวนเงินสูงสุดที่ค้าประกัน ค้านวณโดยน้าวงเงินกู้ยืมหารจ้านวนผู้ค้าประกัน

คำเตือน สมาชิกผู้กู้และผู้ค้าประกัน
การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาญา และจะถูกด้าเนินการทางวินัย

(ให้ ถ่ายคู่กับหนังสือคา้ ประกันเงินกู้พิเศษแก่ สมาชิกเพื่อการศึกษา)
ค้ายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)

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

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

ข้าพเจ้า นาย / นาง........................................................เป็นสามี / ภรรยาของ นาย / นาง................................................ได้รู้เห็นและยินยอม
ให้นาย / นาง..............................................................เป็นผู้ค้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จากัด ตามหนังสือค้าประกันข้างต้นนี้

ลงชื่อ.......................................................สามี / ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................................)เลขทะเบียนที่...........................
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(.......................................................)เลขทะเบียนที่...........................

ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชาที่มีต้าแหน่งไม่ต่้ากว่าระดับช้านาญการ
(กรณีผู้ค้าประกันเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับชานาญการ ขึ้นไป ไม่ต้องมีการ
รับรอง)
ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ค้าประกันจริง และเห็นว่า
หนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ..................................................................ผู้รับรอง
(...............................................................)
ตาแหน่ง............................................

ค้าเตือนส้าหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน
หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทาหนังสือค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในหนังสือค้าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด เพื่อค้าประกันหนี้ตามหนังสือกู้สาหรับ
เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษาเลขที่............../..............ลงวันที่........................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด (ผู้ให้กู้)
กับนาย/นาง/น.ส.................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระสาคัญ ดังนี้
 1. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดอย่างจากัดไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
 2. ผู้ค้าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ ค้างชาระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือ
ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆอีกด้วย
 3. การที่ผู้ค้าประกันออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันหลุดพ้นจากการค้าประกัน
รายนี้จนกว่าผู้กู้ได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งสหกรณ์ฯเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ...................................................................ผู้ค้าประกัน
(................................................................)
หมายเหตุ : ให้ผู้ค้าประกันใส่เครื่องหมาย  ลงในหน้าข้อความที่มีสาระสาคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้าประกัน

