
เขยีนที.่..................................................................................... 
วนัที.่......................................................................................... 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
คาํขอกู้และสญัญาเงินกู้พิเศษ  (เงินฝาก)  

สมาชิกและสมาชิกสมทบ  

  

ข้อ 1 ขา้พเจา้ .......................................................................... โทรศพัท.์.............................    
เลขประจาํตวัประชาชน..................................................................... เลขทีส่มาชกิ.................................
ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ ผูกู้ ้” หรอื” ผูจ้าํนํา ”  

ขอกูเ้งนิจาก สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ “ ผูใ้หกู้ ้ ” หรอื “ ผูร้บัจาํนํา ”  

เป็นจาํนวนเงนิ......................................บาท (.....……................................................................................) 

และขอรบัเงนิกู ้โดยใหโ้อนเงนิกูเ้ขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถข์องขา้พเจา้ เลขที ่.............................  
ข้อ 2 เพือ่เป็นหลกัประกนัการกูเ้งนิในครัง้น้ี  ผูกู้ ้หรอื ผูจ้าํนํา ขอจาํนําเงนิฝาก ซึง่ต่อไปน้ีเรยีกวา่ 

 “ ทรพัยจ์าํนํา ” มาจาํนําไวก้บัสหกรณ์ฯผูร้บัจาํนํา เพื่อเป็นประกนัการชําระหนี้เงนิกูข้องผูกู้ท้ ีม่อียู่กบัผูร้บั
จาํนําซึง่มอียูก่่อนแลว้ หรอืทีจ่ะเป็นหน้ีผูร้บัจาํนําต่อไปในภายหน้าทุกลกัษณะหน้ี รวมทัง้ คา่อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ตาม ความในมาตรา ๗๔๘ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยขอสง่มอบเงนิฝาก และสทิธทิีจ่ะไดร้บั
เงนิฝากคนื  ในบญัชเีงนิ ฝากออมทรพัย ์บญัชเีลขที ่....................................................................................
ชือ่บญัช.ี.........................................…………………………………….........................  จาํนวนเงนิไมต่ํ่ากวา่ 
............……......................บาท (.....…................................………............................................................)  

เป็นประกนัการชําระหนี้เงนิกูข้องผูกู้ ้จนกว่าผูร้บัจาํนําจะไดร้บัชาํระหนี้จากผูกู้จ้นครบจาํนวน ในกรณีหากมี
การแกไ้ข เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ ระยะเวลากูแ้ละเงื่อนไขอื่น ๆ  มกีารตกลงประนีประนอมยอมความใน
สญัญากูเ้งนิทีผู่กู้ไ้ดท้าํไวแ้ก่ผูร้บัจาํนํา ผูจ้าํนําและผูกู้ต้กลงยนิยอมใหก้ารจาํนําตามสญัญาน้ียงัคงมผีลผกูพนั
บงัคบัต่อไป และเพือ่เป็นหลกัฐานแห่งการจาํนําผูจ้าํนําและผูกู้ไ้ดย้นิยอมใหบ้นัทกึการอายดัเงนิฝากและ/หรอื
หุน้ ตามจาํนวนทีจ่าํนําทรพัยจ์าํนํา ในการทาํสญัญานี้ดว้ยแลว้ โดยใหถ้อืเป็นการสง่มอบทรพัยจ์าํนําดว้ย 

ข้อ 3 ข้าพเจ้าตกลงชาํระเงินต้นและดอกเบีย้แก่สหกรณ์ทกุเดือน จาํนวนงวดเดือน ดงัน้ี    

 จาํนวนงวดสงูสดุตามระเบียบสหกรณ์   

 จาํนวน.......................งวด ( กรณรีะบุเกนิงวดสงูสุดใหถ้อืจาํนวนงวดสงูสุดตามระเบยีบสหกรณ์ )
โดยเริม่ชาํระงวดแรกภายใน 60 วนันบัจากวนัทีเ่ริม่สญัญาเงนิกูโ้ดยวธิผีอ่นชาํระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้เป็น
งวดรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า อัตราและระยะเวลาที่สหกรณ์กําหนด  และยินยอมในการที่ผู้รบัจํานํา
เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงนิกูแ้ละอตัราผอ่นชาํระไดท้นัท ี

 ข้อ 4 เมื่อผูกู้้ผดินัดไม่ชําระหนี้ตามสญัญากูเ้งนิใหแ้ก่ผูร้บัจํานํา  ก่อนยื่นฟ้องดําเนินคด ี ผูจ้ํานํา
และผู้กู้ยินยอมให้ผู้รบัจํานําดําเนินการบงัคบัตามสิทธิจํานําเอาแก่ทรพัย์จํานํา หรอืสทิธิในทรพัย์จํานํา
โดยมอบอํานาจให้ผู้รบัจํานําใช้สทิธเิบิก ถอน หกั หรอืรบัเงนิฝาก ซึ่งมอียู่ในบญัชีเงนิฝากกบัผู้รบัจํานํา
และมอบให้ผูร้บัจํานําไวเ้ป็นประกนัหน้ีเงนิกู้ ตามจํานวนเงนิที่ระบุในขอ้ 2 นํามาหกัชําระหนี้ของผู้กู้ตาม
สญัญากูเ้งนิไดท้นัท ี โดยมติอ้งบอกกล่าว หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูกู้ ้
 กรณี สหกรณ์ซึ่งเป็นผูร้บัจํานําได้นําเงนิฝากของผูจ้ํานําและผูกู้้มาชําระหนี้เงนิกู้ตามวรรคหนึ่ง
หากยงัมหีน้ีคา้งชาํระอยู ่ ผูจ้าํนําและผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์นําทุนเรอืนหุน้ของผูจ้าํนําและผูกู้ห้ลงัจากออกจาก
สหกรณ์มาชาํระหนี้ในสว่นทีย่งัคา้งชาํระได ้

ในกรณีทีผู่กู้้หรอืผูจ้ํานําถูกบุคคลอื่นเรยีกรอ้ง  หรอืถูกฟ้อง หรอืกําลงัจะถูกฟ้องไม่ว่าจะเป็นคดี
แพง่ คดอีาญา หรอืคดลีม้ละลาย  หรอืมพีฤตกิารณ์ใด ๆ ทีแ่สดงใหผู้ร้บัจาํนําเหน็วา่หรอืเชื่อวา่ผูกู้ห้รอืผูจ้าํนํา
ไม่สามารถชําระหนี้หรือค่าเสียหายแก่ผู้ร ับจํานําได้บางส่วน หรือเต็มจํานวน ทัง้น้ีไม่ว่าหนี้นัน้จะถึง
กําหนดเวลาแล้วหรอืไม่กต็าม  หรอืปรากฏว่าผูกู้้หรอืผูจ้ํานําไดก้ระทําการใดๆ อนัเป็นเหตุใหส้ทิธขิองผูร้บั
จาํนําอนัพงึมพีงึไดต้ามสญัญานี้ หรอืทาํใหม้ลูคา่แหง่หลกัประกนัตามสญัญานี้ตอ้งลดน้อยถอยลง  ผูจ้าํนําและ
ผูกู้้ ยอมใหผู้ร้บัจาํนําบอกกล่าว เรยีกรอ้ง บงัคบั และจดัการแก่สทิธใินทรพัย์จาํนําเป็นประกนัไดท้นัท ีตาม
วรรคหน่ึง 

ข้อ 5  ขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกูเ้งนิและใหถ้อืว่า
ขอ้บงัคบัและระเบยีบดงักล่าว รวมทัง้ขอ้บงัคบัและระเบยีบทีจ่ะกําหนดขึน้ใหมห่รอืแกไ้ขเพิม่เตมิภายหลงัเป็น
สว่นหน่ึงของสญัญาน้ี หากข้าพเจ้าปฏิบติัผิดข้อบงัคบัหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสญัญา 

ข้อ 6 การใหค้วามยนิยอมแก่ผูร้บัจาํนําตามทีก่ล่าวในหนงัสอืฉบบัน้ี ในกรณตีามกฎหมายเป็นกรณี
ทีต่้องทําเป็นหนังสอืหรอืต้องมหีลกัฐานเป็นหนังสอื ใหถ้อืว่าหนังสอืสญัญากูเ้งนิฉบบัน้ี  เป็นหนังสอืใหค้วาม
ยนิยอมเพื่อการดงักล่าว   และการใหค้วามยนิยอมดงักล่าวมอิาจถูกยกเลกิเพกิถอน  โดยผูกู้ห้รอืผูจ้าํนําแต่เพยีง
ฝา่ยเดยีวได ้ จนกวา่ผูร้บัจาํนําจะไดร้บัชาํระหนี้ และ/หรอืคา่เสยีหายตามสญัญากูเ้งนิครบถว้น 

 
                  

ลงชือ่ .........................................................ผูกู้ ้/ผูจ้าํนํา 
    ( ................................................ ) 
 
ลงชือ่ ............................................................ ผูจ้าํนํา 
    ( ................................................ ) 
 

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

จาํนวนเงนิทีเ่หน็ควรอนุมตั.ิ...................................บาท 
เงนิฝากทีใ่ชค้ํ้าประกนั...........................................บาท 
เงนิฝากอยูใ่นสหกรณ์...........................................บาท 
มหีุน้อยูใ่นสหกรณ์.................................................บาท 
ดอกเบีย้ตามประกาศปจัจุบนั..........................  % ต่อปี 
ชาํระคนื............งวด ๆ ละ....................................บาท 
เงนิฝากรายเดอืน.................................................บาท 
หกัหน้ี 
พเิศษเงนิฝาก...............................ดอกเบีย้................... 
ฉุกเฉิน .......................................ดอกเบีย้................. 
สามญัทัว่ไป ................................ดอกเบีย้................. 
การศกึษา ....................................ดอกเบีย้................ 
อาชพีเสรมิ...................................ดอกเบีย้................ 
ประหยดัพลงังาน...........................ดอกเบีย้................ 
คุม้ครองชวีติ.................................ดอกเบีย้................ 
ประสบภยั....................................ดอกเบีย้................ 
ทอ่งเทีย่ว.....................................ดอกเบีย้................ 
อืน่ ๆ...........................................ดอกเบีย้................ 
ภาระคํ้าประกนั.............................ดอกเบีย้............... 
 

คงจา่ยจรงิ.....................................................บาท 
 
เงนิไดค้งเหลอืหลงักู.้......................................บาท 
 

ลงชือ่...........................................เจา้หน้าทีผู่อ้ายดั 

ลงชือ่..........................................เจา้หน้าทีผู่จ้ดัทาํ 

ลงชือ่.....................................................ผูจ้ดัการ 
 

คณะกรรมการเงินกู้ 

 อนุมตั.ิ......................................................... 

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

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

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

  

     เร่ิมใช้วนัท่ี   1  กรกฎาคม   2562 

    เลขท่ีสญัญา พฝ ..............................  

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

เลขทีร่บั ......................ลงชือ่..................... 

 เลขทีค่าํขอ............................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารสาํหรบัการยื่นกู้ 

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งทุกฉบบั (1 ชุด) 
ผูก้ ู้         - ใชส้าํเนาบตัรประชาชน หรอื 
            บตัรขา้ราชการ  
ผูจ้าํนํา    -  สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์

 

 
หมายเหต ุ

 1. โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ 
 2. หา้มใชน้ํ้ายาลบคาํผดิ ยางลบ ขดูลบ ขอ้ความ  
     ในสญัญาโดยเดด็ขาด 
 3. การแกไ้ขใหใ้ชว้ธิขีดีฆา่ และลงลายมอืชือ่กาํกบัเทา่นัน้ 
 

คาํเตือนสาํหรบัผูจ้าํนํา 
ก่อนลงนามในสญัญาจาํนําตอ้งอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสญัญาจาํนําให้เข้าใจโดยชดัเจน หากผูจ้าํนํา 

มีข้อสงสยัใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะทาํสญัญาจาํนํา  ผูจ้าํนําจะตอ้งรบัผดิชอบต่อสหกรณ์ผูใ้หกู้ ้ และ/หรอืผูร้บัจาํนํา   
ในสาระสาํคญั ดงัน้ี 

1.ผูจ้าํนําตอ้งรบัผดิชอบใชค้า่เสยีหายและคา่สนิไหมอื่น ๆ อกีดว้ย โดยไมเ่กนิวงเงนิจาํนํา                               
2.ผูจ้าํนําจะตอ้งรบัผดิเมือ่ผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนี้  ผูใ้หกู้ม้สีทิธเิรยีกรอ้งและบงัคบัใหผู้จ้าํนําชาํระหนี้ทัง้หมดทีผู่กู้ค้า้งชาํระ    
  
 

 
ข้อ 7 ขา้พเจา้ยนิยอมและจะปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ มาตรา 42/1 โดยใหห้น่วยงานทีจ่า่ยเงนิเดอืน ของสว่นราชการซึง่มหีน้าทีจ่า่ยเงนิเดอืน

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ดําเนินการ  หกัเงนิเดอืน ค่าจา้งประจาํ ค่าตอบแทน  บําเหน็จ  บํานาญ หรอืเงนิไดอ้ื่นใดๆ ทีข่า้พเจา้มสีทิธไิดร้บัจากทางราชการ หรอืนายจา้งใน
สถานประกอบการ เพือ่ชาํระหนี้และดอกเบีย้เงนิกู ้ คา่ธรรมเนียม  และอื่น ๆ  ตามรายการทีส่หกรณ์เรยีกเกบ็ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นลาํดบัแรกตลอดไป   

เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูต้ามจาํนวนทีค่ณะกรรมการเงนิกูอ้นุมตั ิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัหน้ีเงนิกูส้ามญั ภาระคํ้าประกนั ดอกเบีย้คา้งชําระ และ
การระดมหุน้เพิม่ ซึง่ขา้พเจา้ตอ้งชาํระต่อสหกรณ์ และอื่น ๆ ตามบนัทกึแนบทา้ย (หากม)ี และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนท่ีเหลือโดยนําฝากเข้าบญัชีเงินฝาก
ออมทรพัยข์องข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์  หรอืตามทีร่ะบุไวใ้นหลกัเกณฑเ์งนิกูป้ระเภทนัน้ ๆ ทัง้น้ี ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูจ้าํนวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้น
ยกเว้น  กรณีบตัรสหกรณ์  ATM   สญูหาย หรอืเสยีหาย และ อยู่ระหวา่งการขอจดัทาํบตัรใหม ่หรอืกรณีมเีหตุจาํเป็นทีส่หกรณ์เหน็สมควรใหส้หกรณ์โอนเงนิเขา้
บญัชธีนาคารพาณชิยต์ามทีร่ะบุในบนัทกึเพิม่เตมิแนบทา้ยสญัญาฉบบัน้ี  

ข้อ 8 ขา้พเจา้   ยินยอม   ไม่ยินยอม ทาํประกนัชวีติกลุ่มทีส่หกรณ์จดัหาใหใ้นวงเงนิทีส่หกรณ์กําหนด  และมอบใหส้หกรณ์เป็นผูร้บัประโยชน์
เพือ่ชาํระหนี้เงนิกูต้ามสญัญานี้                                                           

 
 

ลงชือ่ .................................................................................... ผูกู้ ้/ผูจ้าํนํา 
(  ................................................................................................................. ) 

 
สญัญาจาํนําเงินฝากออมทรพัย ์

 
ข้าพเจ้าผูจ้าํนําตามช่ือท้ายสญัญาฉบบัน้ี  ขอทาํสญัญาจาํนําให้ไว้แก่สหกรณ์ และรบัผิดร่วมกบัผูก้ ู้ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ตามทีผู่กู้้ไดกู้้เงนิจากสหกรณ์ ตาม คาํขอกู้และสญัญากู้เงินพิเศษ( เพ่ือการอ่ืน )ดา้นหลงัน้ี ขา้พเจา้ขอจํานําเงนิในบญัชเีงนิฝาก   
ชื่อบญัช.ี.......................................................................เลขทีบ่ญัช.ี............................................... จํานวน...............................บาท
(……………………………………………………………………………………….……..) เป็นประกันเงินกู้ในสัญญากู้เงินด้านหลังน้ี หาก
ปรากฏว่าผูกู้้ผดิสญัญากู้เงนิไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจ้ายอมรบัผดิแทนผูกู้้ ในอนัที่ต้องชําระหน้ีในสญัญากู้นัน้ทนัทรีวมทัง้ยอมชดใช้
บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทัง้สิน้อนัสหกรณ์ไดเ้สยีไปแก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้จนครบถ้วน 

 ข้อ 2  ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ ขา้พเจ้ายงัคงรบัผดิร่วมกบัผู้กู้และให้การจํานําน้ีมผีลใช้บงัคบัและผกูพนั
ข้าพเจ้าตลอดไปโดยข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกสญัญา จนกว่าสหกรณ์จะได้รบัชาํระหน้ีจากสญัญาน้ีครบถ้วน 

ข้อ  3  ในกรณีท่ีต้องชาํระหน้ีแทนผู้กู้ ขา้พเจา้ยนิยอมและจะปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ มาตรา 42/1 ใหห้น่วยงานทีจ่่ายเงนิเดอืนของ
ส่วนราชการทีม่หีน้าทีจ่่ายเงนิเดอืนใหแ้ก่ขา้พเจา้ดําเนินการหกัเงนิเดอืน ค่าจา้งประจํา  ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรอืเงนิไดอ้ื่นใดที่
ขา้พเจา้มสีทิธไิดร้บัจากทางราชการ หรอืนายจา้งในสถานประกอบการเพื่อชําระหน้ีและดอกเบี้ยเงนิกู ้ค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามรายการที ่
สหกรณ์เรยีกเกบ็เป็นลาํดบัแรกตลอดไป  

ขา้พเจา้ไดอ้า่น และเขา้ใจขอ้ความในสญัญาจาํนําน้ีแลว้   จงึไดล้งลายมอืชื่อไวท้า้ยสญัญาจาํนําฉบบัน้ี   
 
                 ลงชื่อ ................................................................ ผูจ้าํนํา                        ลงชือ่ ................................................................ ผูจ้าํนํา 
                  (  ............................................................................................... )                                  (  ........................................................................................... ) 






