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 ข้าพเจา้ขอทําคําขอกู้เงินและสัญญาเงินกู้ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จาํกัด  ดังตอ่ไปนี ้
ข้อ 1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญดิจิทัลจากสหกรณ์ เพื่อใช้จ่ายในครอบครัว โดยจํานวนเงินกู้แต่ละครั้งและวงเงินกู้

สูงสุดไม่เกินตามท่ีกําหนดในประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญดิจิทัล หรือตามท่ีสหกรณ์พิจารณาอนุมัติ
ตามแต่เห็นสมควร ท้ังนี้ จํานวนเงินกู้สูงสุดเมื่อรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นท่ีสมาชิกมีอยู่ในสหกรณ์  

ข้อ 2 ข้าพเจ้าตกลงชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ ในอัตราตามประกาศสหกรณ์ ณ วันท่ีกู้ นับตั้งแต่วันทําสัญญานี้ เป็นต้นไป 
จนกว่าจะชําระหนี้ครบถ้วน โดยจะชําระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ติดต่อกันภายในวันสิ้นสุดของเดือน ในกรณีท่ีสหกรณ์มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราท่ีเปลี่ยนแปลงได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแต่อย่างใด และข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งหรือยกเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ ท้ังสิ้น  

ข้อ 3 ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชําระหนี้เงินกู้ท้ังหมดคืนแก่สหกรณ์ภายใน 150 งวดเดือน หรือไม่เกินจํานวนงวดสูงสุดตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ โดยผ่อนชําระเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดภายในวัน
สิ้นสุดของเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วัน นับจากวันท่ีได้รับเงินกู้  

ข้อ 4 ในการกู้เงินแต่ละครั้ง ข้าพเจ้าจะทํารายการผ่าน Application โดยใช้ช่ือผู้ใช้และรหัสประจําตัวของข้าพเจ้า และให้ถือว่า
การทํารายการผ่าน Application ดังกล่าว หรือย่ืนสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายคําขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญดิจิทัลเป็นหนังสือตามแบบท่ี
สหกรณ์กําหนด  

ข้อ 5 เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ตามที่ได้ทํารายการตามข้อ 4 แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักกลบลบหนี้เงินกู้ฉุกเฉินและ
เงินกู้สามัญดิจิทัลท่ีคงค้างพร้อมดอกเบี้ย และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนท่ีเหลือโดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่      
ต่อสหกรณ์ ท้ังนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ตามท่ีได้ทํารายการไปแล้วครบถ้วน 

กรณีข้าพเจ้าได้ทํารายการกู้เงินสามัญดิจิทัลครั้งใหม่และสหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ตามวรรคหนึ่งแล้ว การกําหนดระยะเวลาชําระหนี้
เงินกู้คืนตามข้อ 3 นั้น ให้เริ่มต้นนับระยะเวลาผ่อนชําระใหม่  

ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนของส่วนราชการที่มีหน้าท่ีจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าพเจ้าดําเนินการหักเงินเดือน 
ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
ค่าธรรมเนียม และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์เป็นลําดับแรกตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจํา (กสจ.) แล้วแต่กรณี ตามบันทึกข้อตกลงและหนังสือ
ยินยอมที่ข้าพเจ้าทําไว้กับสหกรณ์ โดยสัญญานี้มีผลผูกพันข้าพเจ้าตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าและสหกรณ์จะได้แก้ไขหรือยกเลิกสัญญานี้ 

ข้อ 7 ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัลและสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
คําขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญดิจิทัล ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ ซ่ึงมีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์    

ข้อ 8 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้เงิน และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบและ
ประกาศดังกล่าว รวมท้ังข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเงื่อนไขใน Application ท่ีจะกําหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วน
หนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเงื่อนไข ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ 

ข้อ 9 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ หรือพ้นจากสมาชิกภาพ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นําเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล หรือ
เงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์นํามาชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าภาระผูกพันใด ๆ ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับ
สหกรณ์จนครบถ้วน 

ข้อ 10 สัญญาเงินกู้ฉบับนี้มีอายุ 12 ปี เมื่อสัญญาเงินกู้นี้ครบกําหนด หากสหกรณ์หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา ใหถ้ือว่าสัญญา
เงินกู้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไป โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิก
สัญญาเมื่อใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องชําระหนี้ท้ังหมดทันที 
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ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในคําขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญดิจิทัลนี้โดยตลอดแล้ว และเห็นว่าตรงตามเจตนาของข้าพเจ้า    
จึงได้ลงลายมือไว้ต่อหน้าพยานเป็นสําคัญ ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุไว้ข้างต้น 

 

         ลงชื่อ…………………….……………………………….……………………….………….……………………………………….………ผู้กู้ 

     (……………………..…………………………………..……………..……………..………….……..…………………………..) 
 

 ลงชื่อ……………….…………..…………………………….………….…………………………….………พยาน  ลงชื่อ……………….………………………………………………….…..…………………………….………พยาน 

     (………………..…………………………………………………….……..…..…………………………..)                 (………………..……………………………………………………….……..……….……………………..) 

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

 

เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ 

เห็นควร       อนุมัติ       ไม่อนุมัติ 

ลงนาม.................................................................................................................... 
       (....................................................................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................................................................ 
วันที.่.......................................................................................................................... 

เห็นควร          อนุมัติ       ไม่อนุมัติ 

ลงนาม.................................................................................................................... 
       (....................................................................................................................) 
ตําแหน่ง................................................................................................................ 
วันที.่.......................................................................................................................... 

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล 
 

ข้าพเจ้าซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขอใช้บริการ” ยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข เพื่อขอใช้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล” ดังนี้ 
1. บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล เป็นบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ตาม

ประกาศสหกรณ์ และบริการดังกล่าวเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด สหกรณ์มีสิทธิเรียกคืนและหรือ
ยกเลิกการใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

2. กรณีผู้ขอใช้บริการได้รับรหัส OTP ผู้ขอใช้บริการต้องเก็บรักษารหัสลับไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้งให้ผู้อื่นทราบ ในกรณี
ท่ีมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น แม้ว่าเกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกที่นํารหัสลับของผู้ขอใช้บริการสําหรับบริการเงินกู้
สามัญดิจิทัลไปใช้ ผู้ขอใช้บริการต้องเป็นผู้รบัผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นทั้งสิ้น 

3. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการให้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัลใด ๆ ท่ีสหกรณ์จัดให้มีขึ้น ไม่ว่าเกี่ยวกับการบัญชีใด ๆ ของผู้ขอใช้
บริการหรือไม่ก็ตาม หากได้กระทําไปโดยใช้รหัสลับประจําตัวของผู้ขอใช้บริการ ประกอบกับวิธีการหรือเงื่อนไขการใช้บริการนั้น 
ตามท่ีสหกรณ์กําหนดถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ผู้ขอใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใด ๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก โดย  
ผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทําดังกล่าว เสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการกระทําการด้วยตนเอง ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเกิดด้วย
ความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม 

4. ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าบันทึกหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ ก็ตาม ท่ีสหกรณ์ได้จัดทําขึ้นเพื่อหักบัญชีของผู้ขอใช้บริการ             
อันเนื่องมาจากการใช้รหัสลับประจําตัวของผู้ขอใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงว่าสหกรณ์      
ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล 

5. ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ให้สหกรณ์หักหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยค้างชําระตามที่สหกรณ์กําหนด สําหรับเงินกู้ส่วนที่เหลือให้สหกรณ์
จ่ายเงินกู้โดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ ท้ังนี้ ให้ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับจํานวน
เงินกู้ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

6. สหกรณ์สงวนไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล ตามแต่เห็นสมควร และ
ให้ถือว่าคู่มือหรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล หรือที่สหกรณ์ประกาศ หรือกําหนดระเบียบสหกรณ์
เพิ่มเติมในภายหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขสําหรับการใช้บริการเงินกู้สามัญดิจิทัล นี้ด้วย 

 
เอกสารประกอบการยื่นกู้  :   สําเนาบัตรประชาชน และสลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน 

    
 


