
  สามญัทัว่ไป (ส.01) 
  สามญัเพ่ือการศึกษา (ส.02) 
  สามญัเพ่ือการประกอบอาชีพเสริม (ส.03) 
  สามญัเพ่ือส่งเสริมการประหยดัพลงังาน (ส.04) 

  สามญัเพื่อคุม้ครองชีวติและทรัพยสิ์น (ส.05) 
  สามญัเพื่อสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั (ส.06) 
  สามญัเพื่อการท่องเท่ียว (ส.07) 
  อ่ืน ๆ....................................................................... 

วนัที.่..................................................................................... 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
คําขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 

 

เอกสารสาํหรบัการยื่นกู้ 
รบัรองสาํเนาถกูต้องทกุฉบบั (1 ชดุ) 

 1. ผู้กู้   - สลิปเงินเดือน ,สาํเนาบตัรประชาชน หรือ 
บตัรประจาํตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั  

  - เอกสารอ่ืน ๆ ตามเงินกู้ประเภทต่าง ๆ 
  2. ผูค้ํา้ประกนั - สาํเนาบตัรประชาชน หรือบตัร
ประจาํตวัเจ้าหน้าท่ีของรฐั   

ความเหน็ผู้บงัคบับญัชา   
(ยกเว้นกรณีกู้หุ้น) 

ขอรบัรองว่า ผูกู้้ยงัปฏิบติัราชการอยู่จริง 
 

ลงชื่อ......................................................................... 
       (........................................................................) 
 ตาํแหน่ง................................................................... 
 วนัที.่........................................................................ 

 หมายเหต ุ ผู้บงัคบับญัชา  หมายถึง  
 1. หวัหน้าฝา่ย หรอืหวัหน้าหน่วยงานภาคสนามขนึไป หรอื 
 2. ขา้ราชการตงัแต่ระดบัชาํนาญการหรอืเทยีบเทา่ขนึไป 

คณะกรรมการเงินกู้ (ผูใ้ห้กู้) 

 อนุมตั.ิ.......................................................................บาท 

  

 ลงชือ่.......................................................ประธานกรรมการ 

 

 ลงชือ่...................................................................กรรมการ 

 

 ลงชือ่...................................................................กรรมการ 

 ข้อ 1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อาย.ุ................ปี 
เลขประจาํตวัประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □ เลขทีส่มาชกิ.......................... 
ปจัจุบนัอยู่ทีบ่า้นเลขที.่.....................................................................................................................................................................................
เป็น ο ขา้ราชการ  ο ลูกจา้งประจาํ ο อื่น ๆ ..................................................... เงนิเดอืน.....................................................บาท 
ตาํแหน่ง.........................................................................สงักดั  ........................................................................................................................... 
โทร.สาํนกังาน.....................................................โทร.บา้น............................................โทร.มอืถอื.............................................................. 

 ข้อ 2. ขา้พเจา้มคีวามประสงค์ขอกู้เงนิจํานวน ....................................................................................บาท 
(... ... ... ... ....... ... ... .... ... ... ... .... ... .... .. ... .... ...... ... .... ... ... ... .... .. .... ... ... .... ... ...... .)  โดยมีวัตถุประสงค์นําเงินกู้ไปใช้เพื่อ
............................................................................................................................................................. 
 ข้อ 3.  ขา้พเจา้ยนิยอมรบัเงนิกู้ตามจาํนวนเงนิทีส่หกรณ์อนุมตั ิและขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัหนี
เงนิกูฉุ้กเฉิน เงนิกูส้ามญั ภาระคาํประกนั ดอกเบยีคา้งชาํระ และการระดมหุน้เพิม่ ทีข่า้พเจา้ตอ้งชาํระต่อสหกรณ์
และอื่น ๆ (ถา้ม)ี ก่อน และใหส้หกรณ์จ่ายเงนิกูส้่วนทีเ่หลอืโดยนําฝากเขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยข์องขา้พเจา้ทีม่ ี
อยู่ต่อสหกรณ์  หรอืตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัเกณฑเ์งนิกูส้ามญัประเภทนันๆ ทงันี ใหถ้อืว่าขา้พเจา้ไดร้บัจํานวนเงนิกู้
ดงักล่าวในขอ้ 2.ไปครบถว้นแลว้  

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมใหส้หกรณ์คดิดอกเบยีเงนิกูต้ามสญัญานีในอตัรารอ้ยละ.................ต่อปี ใน
กรณีทีส่หกรณ์เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบยี  ขา้พเจา้ยนิยอมใหป้รบัเพิม่หรอืลดไดโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ
ในกรณีทีเ่งนิกู้ประเภทใดทีก่ําหนดใหม้กีารรายงานผลการใช้เงนิกู้และขา้พเจา้ไม่รายงานผลภายในระยะเวลาที่
กาํหนด หรอืนําเงนิกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคท์ีแ่จง้ไว ้ ขา้พเจา้ตกลงใหป้รบัเพิม่ดอกเบยีจากเดมิเป็นรอ้ยละ 15 ต่อปี 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงชําระเงินต้นและดอกเบียแก่สหกรณ์ทุกเดือน จํานวน . .... . ....งวดเดือน
โดยเริม่ชําระงวดแรกภายใน  60 วนันับจากวนัทีเ่ริม่สญัญาเงนิกู้โดยวธิผี่อนชําระเงนิต้นพรอ้มดอกเบยีเป็นงวด
เทา่กนัทุกๆ เดอืนยกเวน้งวดสุดทา้ย 
 ข้อ 6.  ข้าพเจ้ายนิยอมให้หน่วยงานที่มหีน้าที่จ่ายเงนิให้แก่ข้าพเจ้าดําเนินการหกัเงนิเดอืน ค่าจา้ง
ค่าตอบแทน  บําเหน็จ  บํานาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชําระหนีเงินกู้และดอกเบีย 
คา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ตามรายการทีส่หกรณ์เรยีกเกบ็ใหแ้ก่สหกรณ์ตามกฎหมาย  

ข้อ 7.  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่า
ขอ้บงัคบัและระเบยีบดงักล่าว รวมทงัขอ้บงัคบัและระเบยีบทีจ่ะกําหนดขนึใหมห่รอืแกไ้ขเพิม่เตมิภายหลงัเป็นส่วน
หนึ่งของสญัญานี หากขา้พเจา้ปฏบิตัผิดิขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ผดิสญัญา 

ข้อ 8.  กรณีขา้พเจา้ผดิสญัญากูเ้งนิ  ใหส้หกรณ์มสีทิธเิรยีกเงนิกูด้งักล่าวคนืไดแ้ละใหส้หกรณ์มสีทิธนํิา
เงนิค่าหุ้น และเงนิฝากของขา้พเจ้าที่มอียู่ต่อสหกรณ์ทงัหมด เงนิปนัผลหรอืเงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้มอียู่หรอืมสีทิธิ
ไดร้บัจากสหกรณ์นํามาชาํระหนตีามสญัญานีจนครบถว้น 

ข้อ 9. ในกรณีทีข่า้พเจา้ผดิสญัญากูเ้งนิ และถูกใหอ้อกจากสมาชกิสหกรณ์ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์
นําเงนิค่าหุน้ทีข่า้พเจา้มอียู่ในสหกรณ์มาชําระหนีเงนิกู้ ดอกเบยี ค่าธรรมเนียม ค่าสนิไหมทดแทน และค่าภาระ
ผกูพนัใดๆ ทีข่า้พเจา้มอียูก่บัสหกรณ์ 

ข้อ 10. ขา้พเจา้ตกลงจดัหาผูค้ําประกนัตามสญัญาคําประกนัแนบทา้ยสญัญานี เป็นผูค้ําประกนัการ
ชาํระหนีตามสญัญาเงนิกูฉ้บบันี แทนขา้พเจา้ในกรณีทีข่า้พเจา้ผดินดัชาํระหนีหรอืผดิสญัญาไมว่า่กรณีใดๆ  

ข้อ 11.  ข้าพเจ้ายนิยอมทําประกนัชวีติหรือประกนัอื่นใดตามที่สหกรณ์จดัหาให้ในวงเงนิทีส่หกรณ์
กาํหนด  และมอบใหส้หกรณ์เป็นผูร้บัประโยชน์ เพื่อชาํระหนีเงนิกูต้ามสญัญาน ี
      ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสญัญาน้ี แล้ว  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 

หมายเหตุ 
 1. ห้ามใช้นํายาลบคาํผดิ  การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่า และลง       
ลายมือชือกํากบัเท่านัน 
 2. ผู้คาํประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได้ 
 3. หลกัประกันสําหรับเงินกู้ 
     3.1 กู้ไม่เกิน       300,000   บาท    ผู้คาํไม่น้อยกว่า 2 คน 
     3.2 กู้เกนิกว่า     300,000   บาท    ผู้คาํไม่น้อยกว่า 4 คน 
     3.3 กู้เกนิกว่า     600,000   บาท    ผู้คาํไม่น้อยกว่า 5 คน 
     3.4 กู้เกนิกว่า  1,000,000   บาท    ผู้คาํไม่น้อยกว่า 6 คน 
     3.5 กู้เกนิกว่า  1,500,000   บาท    ผู้คาํไม่น้อยกว่า 8 คน 

 ลงชือ่ ....................................................................ผูกู้ ้
   ( ........................................................................... ) 

    ..................................................................... พยาน 
   ( .......................................................................... ) 

พยานสมาชกิเลขที.่..............................................   

เลขทีร่บัไปรษณีย.์........................................ 

เลขทีร่บั ....................ลงชื่อ.......................... 

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

 จาํนวนเงินท่ีเหน็ควรอนุมติั.....................................บาท  
 มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จาํนวน........................................บาท 
ดอกเบีย้ตามประกาศของสหกรณ์ปัจจบุนั............%ต่อปี 
 ชาํระคืน.............งวด ๆ ละ.............................บาท/เดือน 
 เงินฝากรายเดือน......................................................บาท 
 หกัหน้ี ฉุกเฉิน ....................................ดอกเบีย้................ 
          สามญัทัว่ไป ...............................ดอกเบีย้................ 
          การศึกษา ..................................ดอกเบีย้................ 
          อาชีพเสริม.................................ดอกเบีย้................ 
          ประหยดัพลงังาน.......................ดอกเบีย้................  
          คุ้มครองชีวิต..............................ดอกเบีย้................ 
          ประสบภยั...................................ดอกเบีย้................ 
          ท่องเท่ียว....................................ดอกเบีย้................ 
          อ่ืน ๆ..........................................ดอกเบีย้................ 
          ภาระคํา้ประกนั...........................ดอกเบีย้...............  
ระดมหุ้นเพ่ิม...............................................................บาท 

คงจ่ายจริง...................................................................บาท 

เงินได้รายเดือนคงเหลือหลงักู้...................................บาท 
 
 ลงช่ือ....................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

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

 ลงชื่อ............................................................ผูจ้ดัการ 

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

เลขท่ีสญัญา............................................................ 
เริมใช้วันท ี 1  พฤษภาคม  2560 




