
วันท่ี...................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอ 1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ.................ป 
เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □ เลขที่สมาชิก..........................  
ปจจุบันอยูที่บานเลขที.่............................................................................................................ เงินเดือน.............................................บาท 
โทร.บาน.................................................โทร.มือถือ........................................................  
 ขอ 2. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินจํานวน ....................................บาท  (.............................................................)  

โดยมีวัตถุประสงคนําเงินกูไป คืนรัฐเพื่อกลับไปใชสิทธิในบํานาญ ตามพระราชบัญญัตบิาํเหนจ็บํานาญขาราชก าร         

พ.ศ.2494 

 ขอ 3.  ขาพเจายินยอมรับเงินกูตามจํานวนเงินที่สหกรณ อนุมัติ โดยใหสหกรณจาย เงินกูใหแกขาพเจา
เปนแคชเชียเช็ค ดังนี้ 

1) สั่งจายเช็คในนาม................................................................................... 
                              (ชื่อสวนราชการที่ผูกูรับบํานาญ) 

2) การรับเช็ค    ขาพเจาจะมารับเช็คดังกลาวที่สหกรณดวยตนเอง 
             ขอใหสหกรณสงเช็คไปใหขาพเจาตามที่อยู....................................... 
......................................................................................................................... 

ขอ 4. ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณคิดดอกเบ้ียเงินกูตามสัญญานี้ในอัตรารอยละ.................ตอป ใน

กรณีที่สหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ีย  ขาพเจายินยอมใหปรับเพิ่มหรือลดไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ  

ขอ5. ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบ้ียแกสหกรณทุกเดือน จํานวน..........งวดเดือน  โดยใน 

เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ขาพเจาจะชําระหนี้เฉพาะดอกเบ้ียเงินกูเทานั้น สําหรับตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 

เปนตนไป ขาพเจาจะชําระเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด (เวนแตงวดสุดทาย) 

 ขอ 6.  ขาพเจายินยอมใหหนวยงาน ที่มีหนาที่ จายเงินบํานาญใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินบํานาญ  
หรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ เงินกู และดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นๆ ต าม
รายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณตามกฎหมาย  

ขอ 7.  ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงินและใหถือ
วาขอบังคับ  ระเบียบและ ประกาศของสหกรณ ดังกลาว รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบและ ประกาศของสหกรณ ที่จะ
กําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับ  ระเบียบหรือ
ประกาศของสหกรณใหถือวาขาพเจาผิดสัญญา 

ขอ 8.  กรณีขาพเจาผิดสัญญากูเงิน  ใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดและใหสหกรณมีสิทธินํา
เงินคาหุน และเงินฝากของข าพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมด เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิ
ไดรับจากสหกรณนํามาชําระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถวน 

ขอ 9. ในกรณีที่ขาพเจาผิดสัญญากูเงิน และถูกใหออกจาก สมาชกิสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณ
นําเงินคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสห กรณมาชําระหนี้เงินกู ดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม คาสินไหมทดแทน และคาภาระ
ผูกพันใดๆ ที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ 

ขอ 10. ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตตามที่สหกรณจัดให โดยใหสหกรณเปนผูรับประโยชนคาสินไหม
ทดแทนดังกลาว 
      ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้แลว  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

หมายเหตุ 
 1. โปรดกรอกขอมลูใหครบถวนทุกขอความ 

 2. หามใชนํ้ายาลบคําผิด ยางลบ ขูดลบ ขอความ  

     ในสญัญาโดยเดด็ขาด 

 3. การแกไขใหใชวิธีขีดฆา และลงลายมือช่ือกํากับเทาน้ัน 

 

 

ลงชื่อ ..................................................................ผูกู 
    ( .................................................................... )  

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

พยานสมาชิกเลขที่...............................................   

 

 

 

 

 

เลขที่รับ................................  

ลงชื่อ.................................เจาหนาที่ 

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 

 จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ..........................................บาท  

 มีหุนอยูในสหกรณจํานวน............................................บาท 

เงินหุนท่ีท่ีใชค้ําประกัน……..…………………………….บาท 

มีเงินฝากอยูในสหกรณจํานวน......................................บาท

เงินฝากท่ีใชค้ําประกัน…………………………………….บาท 

ดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณปจจุบัน....................%ตอป 

ชําระคืน..................งวด ๆ ละ..............................บาท/เดือน 

หักหนี ้ 

ฉุกเฉิน ...........................................ดอกเบี้ย........................  

สามัญท่ัวไป ...................................ดอกเบี้ย................   

สามัญเงินฝาก.................................ดอกเบี้ย................   

สามัญหุน........................................ดอกเบี้ย................ 

เบี้ยประกันภัย.................................ดอกเบี้ย...............  

เบี้ยประกันชีวิต...............................ดอกเบี้ย...............   

อื่น ๆ..............................................ดอกเบี้ย................     

ภาระค้ําประกัน...............................ดอกเบี้ย...............     

ระดมหุนเพ่ิม..............................................................บาท 

คงจายจริง.................................................................บาท 

เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังกู.....................................บาท 

 

 ลงช่ือ......................................................เจาหนาท่ีสหกรณ 

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

 ลงช่ือ...................................................................ผูจัดการ 

       

 

 

เลขทีส่ญัญา............................................................ 

เร่ิมใชวันที่  9 เมษายน 2558 สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 
คําขอและสัญญากูเงินพิเศษเพื่อการอื่น 
กรณีกลับไปใชสิทธิในบํานาญ 

เอกสารสําหรับการยื่นกู 

รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (1 ชุด) 

1. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ผูกู 

2. หนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมใหหนวยราชการ 

ท่ีตนสังกัดหักเงินบํานาญเปนจํานวนไมนอยกวา 

จํานวนเงนิบาํนาญท่ีไดรับเพิ่มรายเดือนใหแก 

 สหกรณ 

 3.เอกสารแสดงรายได  เชน ใบรับแบบแสดงความ   

ประสงคขอใชสิทธิในบํานาญฯ (แบบ บ.3) และ 

 เอกสารแสดงเงินบํานาญผานบัญชีธนาคาร 

 ยอนหลงั 3 เดอืน 

  

 

  

คณะกรรมการเงินกู (ผูใหกู) 

 อนุมัติ....................................................................บาท 

  

 ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ 

 

 ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 

 

 ลงชื่อ..............................................................กรรมการ 



 

 
 

 

 

เขยีนที่............................................................... 
                                                                     วันที่.................................................................... . 

  

 ขาพเจา........................................................................................................ ........................................ผูคํ้าประกัน

อายุ............. ป   เลขประจําตัวประชาชน □ □□□□ □□□□□ □□ □   ปจจุบันอยูที่

บานเลขที่................................................................................................................................................ ............................. 

เลขที่สมาชิก...............................ตําแหนง...................................................... สังกัด............................................................. 

โทร.สํานักงาน............................................โทร.บาน.......................................โทร.มือถือ.....................................................

ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังน้ี 

ขอ1. ตามที ่(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................ผูกู เลขประจําตัวประชาชน

□ □□□□ □□□□□ □□ □   เลขที่สมาชิก..............................   ไดกูเงนิจากสหกรณ

จาํนวน ................................................บาท( ................................................................ .................... ) อัตราดอกเบีย้รอยละ

.............ตอป  ระยะเวลาผอนชําระ...............งวด ตามเลขที่สัญญา ......................................... ลงวันที.่................................. 

วัตถุประสงคเพื่อนําเงินไปชําระคืน กบข. กรณีกลับไปใชสิทธิบํานาญตามพระราชบัญญัติบํานาญ พ.ศ.2494 และผูกูไดรับเงิน

ไปจากสหกรณโดยถกูตองครบถวนแลว โดยขาพเจาประสงคค้ําประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบีย้และคาสินไหมทดแทน 

ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ัน 

ขอ 2. ใหการค้ําประกันน้ีมีผลใชบังคับและผูกพัน ขาพเจาจะไมบอกเลิกสัญญาค้ําประกันจนกวาสหกรณจะไดรับชําระ

หน้ีตามสัญญากูเงินพิเศษเพื่อการอ่ืนขางตนน้ีครบถวนแลว และขาพเจายอมรับผกูพนัวา การออกจากการเปนสมาชกิของ

สหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายน้ี จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันรายน้ีจะได

ใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

ขอ 3. ในกรณีที่ตองชําระหน้ีแทนผูกู หลังจากสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจา แลว ขาพเจายินยอมให

หนวยงานที่มีหนาที่จายเงินใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินบาํนาญ หรือเงินไดอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหน้ีเงินกู

พรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ัน ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแก

สหกรณ  

ขอ 4. กรณีสหกรณมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจา ใหสหกรณสงไปยังภูมิลําเนาของขาพเจาดังกลาวขางตน เวน

แตขาพเจาจะไดแจงการยายที่อยูใหสหกรณทราบเปนหนังสือ 

 ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญาคํ้าประกันน้ีแลว มีความประสงคคํ้าประกันการชําระหน้ี  

คืนของผูกู     จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

    ลงลายมือชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน 

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

 

ลงลายมือชื่อ...............................................................พยาน 

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

สมาชกิเลขที่................................................ 

 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 

สัญญาค้ําประกันเงินกูพิเศษเพ่ือการอื่น 

กรณี 
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