
  สามัญท่ัวไป (ส.01) 
  สามัญเพื่อการศึกษา (ส.02) 
  สามัญเพื่อการประกอบอาชีพเสริม (ส.03) 
  สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (ส.04) 

 

  สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน (ส.05) 
  สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (ส.06) 
  สามัญเพื่อการท่องเที่ยว (ส.07) 
  สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว (ส.08)  

 วันที่...................................................................................... 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม ้จํากัด 
คําขอกู้และสญัญาเงินกู้สามัญ 

 

 ข้อ 1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... อายุ..............ปี 
เลขประจําตัวประชาชน  …………………………………………………………….…….….………….. สมาชิกเลขที่ .......................... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน.................................................................................................................................................................. 
เป็น ο ข้าราชการ  ο ลูกจ้างประจํา ο อ่ืน ๆ ...................................................... เงินเดือน.............................. บาท 
ตําแหน่ง................................................สํานัก/กอง.................................................. กรม.............................................. 
โทร.สํานักงาน/บ้าน..................................................................โทร.มือถือ..................................................................... 

 ข้อ 2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจํานวน ...........................................................................บาท 
(.....................................................................................................................................................................................)

โดยมีวัตถุประสงค์นําเงินกู้ไปใช้เพื่อ.............................................................................................................................. 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินกู้ตามจํานวนเงินท่ีสหกรณ์อนุมัติ และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักหนี้เงินกู้
ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ ภาระค้ําประกัน ดอกเบี้ยค้างชําระ และการระดมหุ้นเพิ่ม ท่ีข้าพเจ้าต้องชําระต่อสหกรณ์ และ
อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ก่อน และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนท่ีเหลือโดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ต่อ
สหกรณ์ หรือตามท่ีระบุไว้ในหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญประเภทนั้น ๆ ท้ังนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับจํานวนเงินกู้ดังกล่าวใน
ข้อ 2 ไปครบถ้วนแล้ว  

ข้อ 4 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญานี้ในอัตราร้อยละ...........................ต่อปี 
ในกรณีท่ีสหกรณ์เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ
ในกรณีท่ีเงินกู้ประเภทใดที่กําหนดให้มีการรายงานผลการใช้เงินกู้และข้าพเจ้าไม่รายงานผลภายในระยะเวลาที่
กําหนด หรือนําเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้ปรับเพิ่มดอกเบี้ยจากเดิมเป็นร้อยละ 15 ต่อปี 
 ข้อ 5 ข้าพเจ้าตกลงชําระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน จํานวน ..................งวดเดือน โดยเริ่ม
ชําระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันท่ีเริ่มสัญญาเงินกู้โดยวิธีผ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดเท่ากัน
ทุก ๆ เดือนยกเว้นงวดสุดท้าย 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าท่ีจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าดําเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินได้อ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชําระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ตามกฎหมาย  

ข้อ 7 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับ
และระเบียบดังกล่าว รวมท้ังข้อบังคับและระเบียบท่ีจะกําหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา 

ข้อ 8 กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้เงิน ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้และให้สหกรณ์มีสิทธินําเงิน
ค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ท้ังหมด เงินปันผล หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์นํามาชําระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถ้วน 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้เงิน และถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นํา
เงินค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์มาชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระผูกพัน
ใด ๆ ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ 

ข้อ 10 ข้าพเจ้าตกลงจัดหาผู้ค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันแนบท้ายสัญญานี้ เป็นผู้ค้ําประกันการชําระ
หนี้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับน้ี แทนข้าพเจ้าในกรณีท่ีข้าพเจ้าผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ข้อ 11 ข้าพเจ้ายินยอมทําประกันชีวิตหรือประกันอ่ืนใดตามท่ีสหกรณ์จัดหาให้ในวงเงินท่ีสหกรณ์กําหนด 
และมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ เพื่อชําระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ 
      ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

หมายเหตุ 
 1. ห้ามใช้นํ้ายาลบคําผิด  การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่า และ      
ลงลายมือชื่อกํากับเท่านั้น 
 2. ผู้ค้ําประกันลงนามเป็นพยานไม่ได้ 
 3. หลักประกันสําหรับเงินกู้ 
     3.1 กู้ไม่เกิน      300,000 บาท  ผู้ค้ําไม่น้อยกว่า 2 คน 
     3.2 กู้ไม่เกิน      600,000 บาท  ผู้ค้ําไม่น้อยกว่า 4 คน 
     3.3 กู้ไม่เกิน   1,000,000 บาท  ผู้ค้ําไม่น้อยกว่า 5 คน 
     3.4 กู้ไม่เกิน   1,500,000 บาท  ผู้ค้ําไม่น้อยกว่า 6 คน 
     3.5 กู้เกินกว่า 1,500,000 บาท  ผู้ค้ําไม่น้อยกว่า 8 คน 

 ลงชื่อ ......................................................................... ผู้กู้ 

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

    ..............................................................................พยาน 

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

สมาชิกเลขที่........................................................................   

สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 จํานวนเงินที่เห็นควรอนุมัติ......................................บาท 

 มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จํานวน........................................บาท 

ดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ปัจจุบัน.............%ต่อปี 

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

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

 หักหนี้  

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

 สามัญทั่วไป ...............................ดอกเบี้ย.....................  

 การศึกษา ...................................ดอกเบ้ีย....................  

 อาชีพเสริม..................................ดอกเบ้ีย.................... 

 สามัญดิจิทัล................................ดอกเบ้ีย.................... 

 คุ้มครองชีวิต................................ดอกเบ้ีย...................   

 ท่องเที่ยว......................................ดอกเบ้ีย................... 

 พิเศษ............................................ดอกเบ้ีย................... 

 เพ่ือความมั่นคง.............................ดอกเบ้ีย................... 

 อื่น ๆ.............................................ดอกเบ้ีย...................  

 ภาระค้ําประกัน..............................ดอกเบ้ีย................... 

 ระดมหุ้นเพิ่ม..........................................................บาท 

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

 เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังกู้.................................บาท 

 ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

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

 ลงชื่อ................................................................ผู้จัดการ 

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

 

เลขที่สัญญา..................................................................... 

เริ่มใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เลขท่ีรับไปรษณีย์....................................... 

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

เลขท่ีคําขอ…………………………………………. 

เอกสารสําหรับการยื่นกู้ 
รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ (1 ชุด) 

 1. ผู้กู้ - สลิปเงินเดือน, สาํเนาบัตรประชาชน หรือ 
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  - เอกสารอื่น ๆ ตามเงินกู้ประเภทต่าง ๆ 
  2. ผู้ค้ําประกัน - สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

ความเห็นผู้บงัคับบญัชา   
 ขอรับรองว่า ผู้กู้ยังปฏิบัติราชการอยู่จริง 

 

ลงชื่อ........................................................................... 
       (........................................................................) 
 ตําแหน่ง...................................................................... 
 วันที่............................................................................ 

 หมายเหตุ  ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง  
 1. หัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามขึ้นไป หรือ
 2. ข้าราชการตัง้แต่ระดับชํานาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป 
    



 
 
 
 
 

เขียนที่.............................................................. 
                                                                     วันที่..................................................................... 
  

ข้าพเจ้า.........................................................................................................................................................ผู้ค้ําประกัน
อายุ .................... ปี เลขประจาํตัวประชาชน ............................................................................................................................ 
ปัจจุบันอยูท่ี่บ้านเลขที.่............................................................................................................................................................... 

สมาชิกเลขที.่..............................ตําแหน่ง................................................................................................................................... 
สังกัด........................................................................................................................................................................................... 
โทร.สํานกังาน/บ้าน .................................................................. โทร.มอืถือ .............................................................................
ขอทําหนังสือค้าํประกันให้ไว้กบัสหกรณอ์อมทรัพยก์รมป่าไม้ จํากัด เพื่อเป็นหลักฐานดงันี ้

ข้อ 1 ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................ ผูกู้ ้
เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………………..………..……..….. สมาชิกเลขที่.............................................   
ได้กู้เงินจากสหกรณ์จํานวน .............................................บาท ( ............................................................................................. ) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ........... ต่อปี  ระยะเวลาผ่อนชําระ ........... งวด ตามเลขที่สัญญา ....................................................... 
ลงวันที่ ....................................... วัตถุประสงค์เพื่อ.................................................................. และผู้กู้ไดร้บัเงนิไปจากสหกรณ ์ 
โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยข้าพเจ้าประสงค์คํ้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ นั้น 

ข้อ 2 ให้การค้ําประกันนี้มีผลใช้บังคับและผูกพัน ข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกสัญญาค้ําประกันจนกว่าสหกรณ์จะได้รับ
ชําระหนี้ตามสัญญากู้เงินสามัญข้างต้นนี้ครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ําประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าคํ้าประกันรายนี้จะได้
ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คํ้าประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ 3 ในกรณีที่ต้องชําระหนี้แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้
หน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าดําเนินการหักเงินได้รายเดือน หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชําระหนี้
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ นั้น ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บ
ให้แก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมสละสิทธิตามมาตรา 688 และมาตรา 689 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อ  4 กรณีสหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ให้สหกรณ์ส่งไปยังภูมิลําเนาของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่
ข้าพเจ้าจะได้แจ้งการย้ายที่อยู่ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ 

 ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาค้ําประกันนี้แล้ว มีความประสงค์ค้ําประกันการชําระหนี้  
คืนของผู้กู้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 

ลงลายมือชื่อ.............................................................ผู้คํ้าประกนั 

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

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

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

สมาชิกเลขที.่............................................................ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ไม้ จํากัด 
สัญญาค้ําประกันเงินกู้สามัญ 


	7. แบบฟอร์มสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ เริ่มใช้  010965
	8. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญสมาชิก ใช้ 1 กรกฎาคม 2565 (ตัวอักษร) 1

