สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด
คําขอกู้และสัญญาเงิ นกู้สามัญ
F
F
F
F

สามัญทัวไป (ส.01)
สามัญเพือการศึกษา (ส.02)
สามัญเพือการประกอบอาชีพเสริ ม (ส.03)
สามัญเพือส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน (ส.04)

F
F
F
F

เลขทีรับไปรษณีย.์ ........................................
เลขทีรับ ....................ลงชือ.........................
เลขทีคําขอ……………………………………

สามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สิน (ส.05)
สามัญเพือสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย (ส.06)
สามัญเพือการท่องเทียว (ส.07)
สามัญเพือความมันคงของครอบครัว (ส.08)

วันที......................................................................................

ข้อ 1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................................อายุ.................ปี
เลขประจําตัวประชาชน …………………………………………………………………….. เลขทีสมาชิก..........................................................
ทีอยูป่ จั จุบนั ...........................................................................................................................................................................................................
เป็ น ο ข้าราชการ ο ลูกจ้างประจํา ο อืน ๆ ..................................................... เงินเดือน.....................................................บาท
ตําแหน่ง...................................................สํานัก/กอง ..................................................................กรม............................................................
โทร.สํานักงาน/บ้าน....................................................................................โทร.มือถือ...................................................................................
ข้อ 2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจํานวน .................................................................................... บาท
(................................................................................................................................................................................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์นําเงินกูไ้ ปใช้เพือ............................................................................................................................................................
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินกู้ตามจํานวนเงินทีสหกรณ์อนุ มตั ิ และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั หนี
เงินกูฉ้ ุ กเฉิน เงินกูส้ ามัญ ภาระคําประกัน ดอกเบียค้างชําระ และการระดมหุน้ เพิม ทีข้าพเจ้าต้องชําระต่อสหกรณ์
และอืน ๆ (ถ้ามี) ก่อน และให้สหกรณ์จา่ ยเงินกูส้ ว่ นทีเหลือโดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าทีมี
อยู่ต่อสหกรณ์ หรือตามทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์เงินกูส้ ามัญประเภทนันๆ ทังนี ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้รบั จํานวนเงินกู้
ดังกล่าวในข้อ 2.ไปครบถ้วนแล้ว
ข้อ 4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์คดิ ดอกเบียเงินกูต้ ามสัญญานีในอัตราร้อยละ.................ต่อปี ใน
กรณีทสหกรณ์
ี
เปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิมหรือลดได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ
ในกรณีทเงิ
ี นกู้ประเภทใดทีกําหนดให้มกี ารรายงานผลการใช้เงินกู้และข้าพเจ้าไม่รายงานผลภายในระยะเวลาที
กําหนด หรือนําเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ทแจ้
ี งไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้ปรับเพิมดอกเบียจากเดิมเป็ นร้อยละ 15 ต่อปี
ข้ อ 5 ข้า พเจ้ า ตกลงชํ า ระเงิน ต้ น และดอกเบียแก่ ส หกรณ์ ทุ ก เดื อ น จํ า นวน..........งวดเดื อ น
โดยเริมชําระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันทีเริมสัญญาเงินกูโ้ ดยวิธผี ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบียเป็ นงวด
เท่ากันทุกๆ เดือนยกเว้นงวดสุดท้าย
ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่ วยงานทีมีหน้ าทีจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้าดําเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่ า ตอบแทน บํ า เหน็ จ บํ า นาญ หรือ เงิน ได้อืนใดทีข้า พเจ้า มีส ิท ธิไ ด้ ร ับ เพือชํ า ระหนี เงิน กู้ แ ละดอกเบีย
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ตามรายการทีสหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ตามกฎหมาย
ข้ อ 7 ข้า พเจ้าได้ร บั ทราบข้อ บัง คับ และระเบีย บของสหกรณ์ ท ีเกียวข้อ งกับการกู้เ งินและให้ถือ ว่า
ข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว รวมทังข้อบังคับและระเบียบทีจะกําหนดขึนใหม่หรือแก้ไขเพิมเติมภายหลังเป็ นส่วน
หนึงของสัญญานี หากข้าพเจ้าปฏิบตั ผิ ดิ ข้อบังคับหรือระเบียบให้ถอื ว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา
ข้อ 8 กรณีขา้ พเจ้าผิดสัญญากูเ้ งิน ให้สหกรณ์มสี ทิ ธิเรียกเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้และให้สหกรณ์มสี ทิ ธินํา
เงินค่าหุน้ และเงินฝากของข้าพเจ้าทีมีอยู่ต่อสหกรณ์ ทงหมด
ั
เงินปนั ผลหรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสทิ ธิ
ได้รบั จากสหกรณ์นํามาชําระหนีตามสัญญานีจนครบถ้วน
ข้อ 9 ในกรณีทข้ี าพเจ้าผิดสัญญากูเ้ งิน และถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นํา
เงินค่าหุน้ ทีข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์มาชําระหนีเงินกู้ ดอกเบีย ค่าธรรมเนียม ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระผูกพัน
ใดๆ ทีข้าพเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์
ข้อ 10 ข้าพเจ้าตกลงจัดหาผูค้ าประกั
ํ
นตามสัญญาคําประกันแนบท้ายสัญญานี เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นการชําระ
หนีตามสัญญาเงินกูฉ้ บับนี แทนข้าพเจ้าในกรณีทข้ี าพเจ้าผิดนัดชําระหนีหรือผิดสัญญาไม่วา่ กรณีใดๆ
ข้ อ 11 ข้าพเจ้ายินยอมทําประกันชีวติ หรือประกันอืนใดตามทีสหกรณ์ จดั หาให้ในวงเงินทีสหกรณ์
กําหนด และมอบให้สหกรณ์เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ เพือชําระหนีเงินกูต้ ามสัญญานี
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี แล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
หมายเหตุ
1. ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด การแก้ ไขให้ ใช้ วิธีขีดฆ่ า และลง
ลายมือชือกํากับเท่ านัน
2. ผู้คาประกั
ํ
นลงนามเป็ นพยานไม่ ได้
3. หลักประกันสํ าหรับเงินกู้
3.1 กู้ไม่ เกิน 300,000 บาท ผู้คาไม่
ํ น้อยกว่ า 2 คน
3.2 กู้ไม่ เกิน 600,000 บาท ผู้คาไม่
ํ น้อยกว่ า 4 คน
3.3 กู้ไม่ เกิน 1,000,000 บาท ผู้คาไม่
ํ น้อยกว่ า 5 คน
3.4 กู้ไม่ เกิน 1,500,000 บาท ผู้คาไม่
ํ น้อยกว่ า 6 คน
3.5 กู้เกินกว่ า 1,500,000 บาท ผู้คาไม่
ํ น้อยกว่ า 8 คน

ลงชือ ....................................................................ผูก้ ู้
( ........................................................................... )
..................................................................... พยาน
( .......................................................................... )
พยานสมาชิกเลขที...............................................

เริมใช้ วันที 1 กรกฎาคม 2565
เลขทีสัญญา............................................................
สําหรับเจ้าหน้ าทีสหกรณ์
จํานวนเงิ นทีเห็นควรอนุมตั ิ .....................................บาท
มีห้นุ อยู่ในสหกรณ์จาํ นวน........................................บาท
ดอกเบียตามประกาศของสหกรณ์ปัจจุบนั ............%ต่อปี
ชําระคืน.............งวด ๆ ละ.............................บาท/เดือน
เงิ นฝากรายเดือน......................................................บาท
หักหนี
ฉุกเฉิ น ............................................ดอกเบีย....................
สามัญทัวไป ....................................ดอกเบีย....................
การศึกษา .......................................ดอกเบีย....................
อาชีพเสริ ม.......................................ดอกเบีย...................
สามัญดิ จิทลั .....................................ดอกเบีย...................
คุ้มครองชีวิต....................................ดอกเบีย...................
ท่องเทียว..........................................ดอกเบีย...................
พิ เศษ................................................ดอกเบีย...................
เพือความมันคง................................ดอกเบีย...................
อืน ๆ................................................ดอกเบีย...................
ภาระคําประกัน................................ดอกเบีย...................
ระดมหุ้นเพิ ม.............................................................บาท
คงจ่ายจริ ง.................................................................บาท
เงิ นได้รายเดือนคงเหลือหลังกู้.................................บาท
ลงชือ....................................................เจ้าหน้ าทีสหกรณ์
(.....................................................................)
ลงชือ............................................................ผู้จดั การ
(.......................................................................)

ความเห็นผู้บงั คับบัญชา
ขอรับรองว่า ผูก้ ้ยู งั ปฏิ บตั ิ ราชการอยู่จริ ง
ลงชือ.........................................................................
(........................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
วันที.........................................................................
หมายเหตุ ผู้บงั คับบัญชา หมายถึง
1. หัวหน้าฝา่ ย หรือหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามขึนไป หรือ
2. ข้าราชการตังแต่ระดับชํานาญการหรือเทียบเท่าขึนไป

เอกสารสําหรับการยืนกู้
รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ (1 ชุด)
1. ผู้ก้ ู - สลิ ปเงิ นเดือน ,สําเนาบัตรประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวเจ้าหน้ าทีของรัฐ
- เอกสารอืน ๆ ตามเงิ นกู้ประเภทต่าง ๆ
2. ผูค้ าประกั
ํ
น - สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้ าทีของรัฐ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ้ากัด
สัญญาคา้ ประกันเงิ นกู้สามัญ
เขียนที่...............................................................
วันที่.....................................................................
ข้าพเจ้า................................................................................................................................................ผู้ค้าประกัน

□ □□□□ □□□□□ □□ □

อายุ............. ปี เลขประจาตัวประชาชน
ปัจจุบันอยู่ที่
บ้านเลขที่.............................................................................................................................................................................
เลขที่สมาชิก...............................ตาแหน่ง...................................................... สังกัด.............................................................
โทร.สานักงาน............................................โทร.บ้าน.......................................โทร.มือถือ.....................................................
ขอทาหนังสือค้าประกันให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้
ข้อ1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................ผู้กู้ เลขประจาตัวประชาชน

□ □□□□ □□□□□ □□ □

เลขที่สมาชิก.............................. ได้กู้เงินจากสหกรณ์
จานวน ................................................บาท( .................................................................................... ) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
.............ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชาระ...............งวด ตามเลขที่สัญญา ......................................... ลงวันที่..................................
วัตถุประสงค์เพื่อ.......................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยข้าพเจ้า
ประสงค์ค้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์ แห่งหนี้นั้น
ข้อ 2. ให้การค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับและผูกพัน ข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกสัญญาค้าประกันจนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระ
หนี้ตามสัญญากู้เงินสามัญข้างต้นนีค้ รบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่า
เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันรายนี้จะได้ให้สมาชิกอื่น
ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. ในกรณีที่ต้องชาระหนี้แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าดาเนินการหักเงินได้รายเดือน หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชาระหนี้
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอัน เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้น ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ
ให้แก่สหกรณ์
ข้อ 4. กรณีสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ให้สหกรณ์ส่งไปยังภูมิลาเนาของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น เว้น
แต่ข้าพเจ้าจะได้แจ้งการย้ายที่อยู่ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันนีแล้ว มีความประสงค์ค้าประกันการช้าระหนี
คืนของผู้กู้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน

ลงลายมือชื่อ..............................................................................ผู้ค้าประกัน
(..................................................................................)

ลงลายมือชื่อ..............................................................................พยาน
(.................................................................................)
สมาชิกเลขที่..................................................

