
เขียนท่ี......................................................................................
วันท่ี..........................................................................................

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
คําขอกูและสญัญาเงินกู้พิเศษ  (เงินฝาก) 
สมาชิกและสมาชิกสมทบ  

  
ข้อ 1 ขาพเจา .......................................................................... โทรศัพท.................................   

เลขประจําตัวประชาชน..................................................................... สมาชิกเลขที่...................................
ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ ผูกู ” หรือ” ผูจํานํา ”  

ขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “ ผูใหกู  ” หรือ “ ผูรับจํานํา ” 
เปนจํานวนเงิน......................................บาท (.....……................................................................................)
และขอรับเงนิกู โดยใหโอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสินมัธยัสถของขาพเจา เลขที่ .............................  

ข้อ 2 เพื่อเปนหลักประกันการกูเงินในคร้ังน้ี  ผูกู หรือ ผูจํานํา ขอจํานําเงินฝาก ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา
 “ ทรัพยจํานํา ” มาจํานําไวกับสหกรณฯผูรับจํานํา เพื่อเปนประกันการชําระหน้ีเงินกูของผูกูที่มีอยูกับผูรับ
จํานําซ่ึงมีอยูกอนแลว หรือที่จะเปนหน้ีผูรับจํานําตอไปในภายหนาทุกลักษณะหน้ี รวมทั้ง คาอุปกรณตาง ๆ  
ตาม ความในมาตรา ๗๔๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยขอสงมอบเงินฝาก และสิทธิที่จะไดรับ
เงินฝากคืน  ในบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย บัญชีเลขที่ ....................................................................................
ชื่อบัญชี..........................................…………………………………….........................  จํานวนเงินไมต่ํากวา
............……......................บาท (.....…................................………............................................................) 

เปนประกันการชําระหน้ีเงินกูของผูกู จนกวาผูรับจํานําจะไดรับชําระหน้ีจากผูกูจนครบจํานวน ในกรณีหากมี
การแกไข เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลากูและเงื่อนไขอื่น ๆ  มีการตกลงประนีประนอมยอมความใน
สัญญากูเงินที่ผูกูไดทําไวแกผูรับจํานํา ผูจํานําและผูกูตกลงยินยอมใหการจํานําตามสัญญาน้ียังคงมีผลผูกพัน
บังคับตอไป และเพื่อเปนหลักฐานแหงการจํานําผูจํานําและผูกูไดยินยอมใหบันทึกการอายัดเงินฝากและ/หรือ
หุน ตามจํานวนที่จํานําทรัพยจํานํา ในการทําสัญญาน้ีดวยแลว โดยใหถือเปนการสงมอบทรัพยจํานําดวย 

ข้อ 3 ข้าพเจ้าตกลงชาํระเงินต้นและดอกเบีย้แก่สหกรณ์ทกุเดือน จาํนวนงวดเดือน ดงัน้ี    
 จาํนวนงวดสงูสดุตามระเบียบสหกรณ์   
 จาํนวน.......................งวด ( กรณีระบุเกินงวดสูงสุดใหถือจํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ )

โดยเร่ิมชําระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เร่ิมสัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียเปน
งวดรายเดือนๆ ละไมนอยกวา อัตราและระยะเวลาที่สหกรณกําหนด  และยินยอมในการที่ผูรับจํานํา
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกูและอัตราผอนชําระไดทันที 

 ข้อ 4 เม่ือผูกูผิดนัดไมชําระหน้ีตามสัญญากูเงินใหแกผูรับจํานํา  กอนยื่นฟองดําเนินคดี  ผูจํานํา
และผูกูยินยอมใหผูรับจํานําดําเนินการบังคับตามสิทธิจํานําเอาแกทรัพยจํานํา หรือสิทธิในทรัพยจํานํา โดย
มอบอํานาจใหผูรับจํานําใชสิทธิเบิก ถอน หัก หรือรับเงินฝาก ซ่ึงมีอยูในบัญชีเงินฝากและจํานวนหุนที่มีอยูกับ
ผูรับจํานํา และมอบใหผูรับจํานําไวเปนประกันหน้ีเงินกู ตามจํานวนเงินที่ระบุในขอ 2 นํามาหักชําระหน้ีของผู
กูตามสัญญากูเงินไดทันที  โดยมิตองบอกกลาว หรือไดรับความยินยอมจากผูกู 
 กรณี สหกรณซ่ึงเปนผูรับจํานําไดนําเงินฝากของผูจํานําและผูกูมาชําระหน้ีเงินกูตามวรรคหน่ึง
หากยังมีหน้ีคางชําระอยู  ผูจํานําและผูกูยินยอมใหสหกรณนําทุนเรือนหุนของผูจํานําและผูกูหลังจากออกจาก
สหกรณมาชําระหน้ีในสวนที่ยังคางชําระได 

ในกรณีที่ผูกูหรือผูจํานําถูกบุคคลอื่นเรียกรอง  หรือถูกฟอง หรือกําลังจะถูกฟองไมวาจะเปนคดี
แพง คดีอาญา หรือคดีลมละลาย  หรือมีพฤติการณใด ๆ ที่แสดงใหผูรับจํานําเห็นวาหรือเชื่อวาผูกูหรือผูจํานํา
ไมสามารถชําระหน้ีหรือคาเสียหายแกผู รับจํานําไดบางสวน หรือเต็มจํานวน ทั้งน้ีไมวาหน้ีน้ันจะถึง
กําหนดเวลาแลวหรือไมก็ตาม  หรือปรากฏวาผูกูหรือผูจํานําไดกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหสิทธิของผูรับ
จํานําอันพึงมีพึงไดตามสัญญาน้ี หรือทําใหมูลคาแหงหลักประกันตามสัญญาน้ีตองลดนอยถอยลง  ผูจํานําและ
ผูกู ยอมใหผูรับจํานําบอกกลาว เรียกรอง บังคับ และจัดการแกสิทธิในทรัพยจํานําเปนประกันไดทันที ตาม
วรรคหน่ึง 

ข้อ 5  ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงินและใหถือวา
ขอบังคับและระเบียบดังกลาว รวมทั้งขอบังคับและระเบียบที่จะกําหนดข้ึนใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมภายหลังเปน
สวนหน่ึงของสัญญาน้ี หากข้าพเจ้าปฏิบติัผิดข้อบงัคบัหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสญัญา 

ข้อ 6 การใหความยินยอมแกผูรับจํานําตามที่กลาวในหนังสือฉบับน้ี ในกรณีตามกฎหมายเปนกรณี
ที่ตองทําเปนหนังสือหรือตองมีหลักฐานเปนหนังสือ ใหถือวาหนังสือสัญญากูเงินฉบับน้ี  เปนหนังสือใหความ
ยินยอมเพื่อการดังกลาว   และการใหความยินยอมดังกลาวมิอาจถูกยกเลิกเพิกถอน  โดยผูกูหรือผูจํานําแตเพียง
ฝายเดียวได  จนกวาผูรับจํานําจะไดรับชําระหน้ี และ/หรือคาเสียหายตามสัญญากูเงินครบถวน 

 
                  

ลงชื่อ .........................................................ผูกู /ผูจํานํา
    ( ................................................ ) 
 
 
ลงชื่อ ............................................................ ผูจํานํา 
   ( ................................................ )

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 

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

เงินฝากท่ีใชค้ําประกัน...........................................บาท 

เงินฝากอยูในสหกรณ...........................................บาท 

มีหุนอยูในสหกรณ.................................................บาท

ดอกเบี้ยตามประกาศปจจุบัน..........................  % ตอป 

ชําระคืน............งวด ๆ ละ....................................บาท 

เงินฝากรายเดือน.................................................บาท 

หักหนี ้

พิเศษเงินฝาก...............................ดอกเบี้ย...................

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

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

การศึกษา ....................................ดอกเบี้ย....................

อาชีพเสริม...................................ดอกเบี้ย....................

ประหยัดพลังงาน...........................ดอกเบี้ย................ 

คุมครองชีวิต.................................ดอกเบี้ย...................

ประสบภัย....................................ดอกเบี้ย................ 

ทองเท่ียว.....................................ดอกเบี้ย................ 

เพื่อความมั่นคง.............................ดอกเบี้ย.............. 

ดิจิทัล..........................................ดอกเบี้ย.....................

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

 

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

 

ลงชื่อ...........................................เจาหนาท่ีผูอายัด

ลงชื่อ..........................................เจาหนาท่ีผูจัดทํา 

ลงชื่อ.....................................................ผูจัดการ 
 

    เร่ิมใช้วนัท่ี   1  กรกฎาคม   2565 

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

เลขท่ีรับไปรษณีย...................................... 

เลขท่ีรับ ......................ลงชื่อ.....................

เลขท่ีคําขอ...............................................



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารสาํหรบัการย่ืนกู้ 

รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (1 ชุด) 
ผูก้ ู้         - ใชสําเนาบัตรประชาชน หรือ 
                บัตรขาราชการ  
ผูจํานํา    -  สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

 
หมายเหต ุ

 1 โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอความ 
 2 หามใชนํ้ายาลบคําผิด ยางลบ ขูดลบ ขอความ  
     ในสัญญาโดยเด็ดขาด 
 3 การแกไขใหใชวิธีขีดฆา และลงลายมือชื่อกํากับเทาน้ัน 
 

คาํเตือนสาํหรบัผูจ้าํนํา
กอนลงนามในสัญญาจํานําตองอาน และตรวจสอบรายละเอียดของสญัญาจาํนําให้เข้าใจโดยชดัเจน หากผูจ้าํนํา 

มีข้อสงสยัใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะทาํสญัญาจาํนํา  ผูจํานําจะตองรับผิดชอบตอสหกรณผูใหกู  และ/หรือผูรับจํานํา   
ในสาระสําคัญ ดังนี้ 

1 ผูจํานําตองรับผิดชอบใชคาเสียหายและคาสินไหมอื่น ๆ อีกดวย โดยไมเกินวงเงินจํานํา                               
2 ผูจํานําจะตองรับผิดเม่ือผูกูผิดนัดชําระหน้ี  ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูจํานําชําระหน้ีทั้งหมดที่ผูกูคางชําระ    
  
 

 
ข้อ 7 ขาพเจายินยอมและจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 42/1 โดยใหหนวยงานที่จายเงินเดือน ของสวนราชการซ่ึงมีหนาที่จายเงินเดือน

ใหแกขาพเจาดําเนินการ  หักเงินเดือน คาจางประจํา คาตอบแทน  บําเหน็จ  บํานาญ หรือเงินไดอื่นใดๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ หรือนายจางใน
สถานประกอบการ เพื่อชําระหน้ีและดอกเบ้ียเงินกู  คาธรรมเนียม  และอื่น ๆ  ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณเปนลําดับแรกตลอดไป   

เม่ือขาพเจาไดรับเงินกูตามจํานวนท่ีคณะกรรมการเงินกูอนุมัติ  ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหน้ีเงินกูสามัญ ภาระค้ําประกัน ดอกเบ้ียคางชําระ และ
การระดมหุนเพิ่ม ซ่ึงขาพเจาตองชําระตอสหกรณ และอ่ืน ๆ ตามบันทึกแนบทาย (หากมี) และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนท่ีเหลือโดยนําฝากเข้าบญัชีเงินฝาก
ออมทรพัยข์องข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์  หรือตามที่ระบุไวในหลักเกณฑเงินกูประเภทน้ัน ๆ ทั้งน้ี ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปแลวครบถวน 
ยกเว้น  กรณีบัตรสหกรณ  ATM   สูญหาย หรือเสียหาย และ อยูระหวางการขอจัดทําบัตรใหม หรือกรณีมีเหตุจําเปนที่สหกรณเห็นสมควรใหสหกรณโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารพาณิชยตามที่ระบุในบันทึกเพิ่มเติมแนบทายสัญญาฉบับน้ี  

ข้อ 8 ขาพเจา   ยินยอม   ไม่ยินยอม ทําประกันชีวิตกลุมที่สหกรณจัดหาใหในวงเงินที่สหกรณกําหนด  และมอบใหสหกรณเปนผูรับประโยชน
เพื่อชําระหน้ีเงินกูตามสัญญาน้ี                                                           
 

 
ลงชื่อ .................................................................................... ผูกู /ผูจํานํา 

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

สญัญาจาํนําเงินฝากออมทรพัย ์
 

ข้าพเจ้าผูจ้าํนําตามช่ือท้ายสญัญาฉบบัน้ี  ขอทาํสญัญาจาํนําให้ไว้แก่สหกรณ์ และรบัผิดร่วมกบัผูก้ ู้ ดงัต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ตามที่ผูกูไดกูเงินจากสหกรณ ตาม คําขอกูและสญัญากู้เงินพิเศษ( เพ่ือการอ่ืน )ดานหลังนี้ ขาพเจาขอจํานําเงินในบัญชีเงินฝาก   
ช่ือบัญชี........................................................................เลขที่บัญชี................................................ จํานวน...............................บาท
(……………………………………………………………………………………….……..) เปนประกันเงินกูในสัญญากูเงินดานหลังนี้ หาก
ปรากฏวาผูกูผิดสัญญากูเงินไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมรับผิดแทนผูกู ในอันที่ตองชําระหนี้ในสัญญากูนั้นทันทีรวมทั้งยอมชดใช
บรรดาคาธรรมเนียมและคาใชจายทั้งส้ินอันสหกรณไดเสียไปแก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้จนครบถ้วน 

 ข้อ 2  ในกรณีที่สหกรณเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียใหแกผูกู ขาพเจายังคงรับผิดรวมกับผูกูและใหการจํานํานี้มีผลใชบังคับและผกูพนั
ข้าพเจ้าตลอดไปโดยข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกสญัญา จนกว่าสหกรณ์จะได้รบัชาํระหน้ีจากสญัญาน้ีครบถ้วน 

ข้อ  3  ในกรณีท่ีต้องชาํระหน้ีแทนผู้กู้ ขาพเจายินยอมและจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ มาตรา 42/1 ใหหนวยงานที่จายเงินเดือนของ
สวนราชการท่ีมีหนาที่จายเงินเดือนใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินเดือน คาจางประจํา  คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินไดอื่นใดที่
ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ หรือนายจางในสถานประกอบการเพ่ือชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามรายการที่ 
สหกรณเรียกเก็บเปนลําดับแรกตลอดไป  

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญาจํานําน้ีแลว   จึงไดลงลายมือชื่อไวทายสัญญาจํานําฉบับน้ี   
 
                 ลงชื่อ ................................................................ ผูจํานํา                        ลงชื่อ ................................................................ ผูจํานํา 
                  (  ............................................................................................... )                                  (  ........................................................................................... )



 
หนังสือส่งมอบเงินฝาก 

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

  ขาพเจา.....................................................................................................ขอจํานาํเงินฝาก  

และสิทธิท่ีจะไดรับเงินฝากในบัญชีเงินฝากนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด เพ่ือเปนประกันการชําระหนี้ของ 

................................................................ ท่ีมีอยูกับสหกรณออมทรัพยกรมปาไม จาํกัด  ทุกลักษณะหนี้ท้ังท่ีมี            

อยูแลวในขณะนี้หรือทีจะมีตอไปในภายหนาในวงเงินจํานาํ .................................................. บาท  โดยมีเง่ือนไข    

และขอตกลงเปนไปตามหนงัสือสัญญาจาํนาํ ฉบับลงวันท่ี............................................................................... 

 

                    ลงช่ือ..............................................................ผูจํานํา 

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

                  ลงช่ือ.................................................................คูสมรส ผูใหความยินยอม 

                  ลงช่ือ.................................................................พยาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


