


ผู้กู้ลงลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือข้างขวาในช่องสี่เหลี่ยม 
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                                       ค าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญสูงอายุปลอดต้น 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 
 

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

 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................เลขทะเบียนที่..................................อายุ..........................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน                                                            อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................
ถนน...........................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................
โทรศัพท์มือถือ......................................ข้าราชการบ านาญ สังกัด................................................. และได้รับบ านาญ เดือนละ………..……………….บาท 
ข้าพเจ้าขอกู้เงินและท าสัญญากู้เงินสามัญสูงอายุปลอดต้น ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด เพ่ือเป็นหลักฐาน ดังต่อไปน้ี 

 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินสามัญสูงอายุปลอดต้น จากสหกรณ์เป็นเงินจ านวน.....................................บาท (..........................................................) 
และได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันท าสัญญาน้ี โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด สาขา............................................ 

เลขที่บัญชี  

 2. ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ส าหรับเงินกู้ตามสัญญา ข้อ 1. ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 (หก) ต่อปี  

 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะช าระเงินกู้ ตามข้อ 1. ดังน้ี 

  3.1 ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 ช าระเฉพาะดอกเบี้ยจากเงินปันผลที่จะได้รับในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีในแต่ละปี 

  3.2 ปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 ข้าพเจ้าขอเลือกช าระโดย 

     3.2.1  ขอท าสัญญาใหม่เพ่ือช าระเหมือนกับ 5 ปีแรกตามข้อ 3.1 หรือ 

     3.2.2  ผ่อนช าระทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (เหมือนกู้หุ้น)  

  ทั้งน้ี เมื่อข้ึนปีที่ 6 หากข้าพเจ้ามิได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ฯ ว่าจะเลือกช าระแบบใดภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประชุมใหญ่ประจ าปีที่ 5 สิ้นสุดลง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ตามข้อ 3.2.2 

 4.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าตามจ านวนเงินงวดช าระหน้ี ข้อ 3.2.2 เพ่ือช าระหน้ีส่งให้แก่สหกรณ์ ก่อนเจ้าหน้ีรายอื่น ๆ จนกว่าจะช าระหน้ีครบถ้วน 

 5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือต้องออกจากราชการ หรืองานประจ าไปด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงมีในกาลต่อไปส่งใช้ได้อีกด้วย 
 6.  ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ตามข้อ 14  ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ  เงินกู้น้ีเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ 
 7.  ข้าพเจ้ายินยอมรับผูกพัน ตามข้อ 43 ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอโอน ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองาน
ประจ าตามข้อ 31(3) ของข้อบังคับดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯทราบ และจัดการช าระหน้ีสินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จ
สิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอโอน ย้าย หรือ ออกจากราชการหรืองานประจ าน้ัน 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญาน้ีตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้
ข้างต้น 
 
 

หนงัสือกูเ้ลขท่ี........../............... 
วนัท่ี......................................... 

เลขท่ีรบั................................... 
วนัท่ี......................................... 

 

หมายเหตุ 

1.  กู้ได้ไม่เกิน 90 % ของเงินค่าหุ้น 

2.  เอกสารแนบ 

     - ส าเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน 

     - ส าเนาทะเบียนบ้าน 

     - ส าเนาสมุดบัญชีผู้ฝาก ธ.กรุงไทย 

 

 

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

 
(นายกฤษฎ์ิ  สาริกา) 

รองผู้จัดการ ท าการแทน 
ผู้จัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 
ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ 
      (..........................................................) 

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

 
 

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

 

 

ลงชื่อ............................................................พยาน/สมาชิก 
      (..........................................................) 

 

 

ลงชื่อ..........................................หัวหน้าฝา่ย 
 (..................................................)สินเชื่อ 

 



 

             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) 
 


