สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด

คําขอกู้และสัญญากู้เงิ นสามัญโดยใช้อสังหาริมทรัพย์จํานองเป็ นหลักประกัน

เริมใช้ วันที .............................
เลขทีรับ................................

F
F
F
F

สามัญทัวไป (ส.01)
สามัญเพือการศึกษา (ส.02)
สามัญเพือการประกอบอาชีพเสริ ม (ส.03)
สามัญเพือส่ งเสริ มการประหยัดพลังงาน (ส.04)

F
F
F
F

สามัญเพือคุม้ ครองชีวติ และทรัพย์สิน (ส.05)
สามัญเพือสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย (ส.06)
สามัญเพือการท่องเทียว (ส.07)
อืน ๆ.......................................................................

วันที......................................................................................

ข้อ 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ.................ปี
เลขประจําตัวประชาชน
เลขทีสมาชิก..........................
ปจั จุบนั อยูท่ บ้ี านเลขที......................................................................................................................................................................................
เป็ น ο ข้าราชการ ο ลูกจ้างประจํา ο อืน ๆ ..................................................... เงินเดือน.....................................................บาท
ตําแหน่ง.........................................................................สังกัด ...........................................................................................................................
โทร.สํานักงาน.....................................................โทร.บ้าน................................................โทร.มือถือ........................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจํานวน .................................................................................... บาท
( .............................................................................................................. ) โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์นํ า เงิน กู้ไ ปใช้เ พือ

□ □□□□ □□□□□ □□ □

.............................................................................................................................................................

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินกู้ตามจํานวนเงินทีสหกรณ์อนุ มตั ิ และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั หนี
เงินกูฉ้ ุ กเฉิน เงินกูส้ ามัญ ภาระคําประกัน ดอกเบียค้างชําระ และการระดมหุน้ เพิม ทีข้าพเจ้าต้องชําระต่อสหกรณ์
และอืน ๆ (ถ้ามี) ก่อน และให้สหกรณ์จา่ ยเงินกูส้ ว่ นทีเหลือโดยนําฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าทีมี
อยู่ต่อสหกรณ์ หรือตามทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์เงินกูส้ ามัญประเภทนันๆ ทังนี ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้รบั จํานวนเงินกู้
ดังกล่าวในข้อ 2.ไปครบถ้วนแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์คดิ ดอกเบียเงินกูต้ ามสัญญานีในอัตราร้อยละ......................ต่อปี
ในกรณีทสหกรณ์
ี
เปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิมหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้า
ทราบ ในกรณีท ีเงิน กู้ป ระเภทใดทีกํ า หนดให้ม ีก ารรายงานผลการใช้เ งิน กู้แ ละข้า พเจ้า ไม่รายงานผลภายใน
ระยะเวลาทีกําหนด หรือนํ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ทแจ้
ี งไว้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิมดอกเบียจากเดิมเป็ น
ร้อยละ 15 ต่อปี
ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงชําระเงินต้นและดอกเบียแก่สหกรณ์ทุกเดือน จํานวน............................งวดเดือน
โดยเริมชําระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันทีเริมสัญญาเงินกูโ้ ดยวิธผี ่อนชําระเงินต้นพร้อมดอกเบียเป็ นงวด
เท่ากันทุกๆ เดือนยกเว้นงวดสุดท้าย
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่ วยงานทีมีหน้ าทีจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้าดําเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่ า ตอบแทน บํ า เหน็ จ บํ า นาญ หรือ เงิน ได้ อืนใดทีข้า พเจ้า มีส ิท ธิไ ด้ร ับ เพือชํ า ระหนี เงิน กู้ แ ละดอกเบีย
ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยอืนๆ ตามรายการทีสหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ตามกฎหมาย
ข้อ 7. ข้า พเจ้าได้รบั ทราบข้อบังคับและระเบีย บของสหกรณ์ ท ีเกียวข้องกับการกู้เ งินและให้ถือ ว่า
ข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว รวมทังข้อบังคับและระเบียบทีจะกําหนดขึนใหม่หรือแก้ไขเพิมเติมภายหลังเป็ นส่วน
หนึงของสัญญานี หากข้าพเจ้าปฏิบตั ผิ ดิ ข้อบังคับหรือระเบียบให้ถอื ว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา
ข้อ 8. กรณีขา้ พเจ้าผิดสัญญากู้เงิน หรือถูกให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
เรียกเงินกู้คนื ได้ก่อนครบกําหนดตามสัญญาและให้สหกรณ์ นําเงินค่าหุ้น และเงินฝากทีมีอยู่กบั สหกรณ์ทงหมด
ั
เงินปนั ผลหรือเงินอืนใดทีมีอยู่หรือมีสทิ ธิได้รบั จากสหกรณ์ นํ ามาชําระหนีตามสัญญากู้เงินนี พร้อมทังดอกเบีย
ค่าธรรมเนียม ค่าสินไหมทดแทน และค่าภาระผูกพันใดๆ ทีมีอยูต่ ่อสหกรณ์จนครบถ้วน
ข้อ 9. ข้าพเจ้าตกลงนําอสังหาริมทรัพย์...............................................................................................
..........................................................................................................................................................................
จํานองเป็ นประกันเต็มวงเงิน
ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมทําประกันชีวติ หรือประกันอืนใดตามทีสหกรณ์ จดั หาให้ในวงเงินทีสหกรณ์
กําหนด และมอบให้สหกรณ์เป็ นผูร้ บั ประโยชน์ เพือชําระหนีเงินกูต้ ามสัญญานี
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี แล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
หมายเหตุ
1. ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ยางลบ ขูดลบ ข้ อความในสั ญญา
2. การแก้ ไขให้ ใช้ วธิ ีขีดฆ่ า และลงลายมือชือกํากับเท่ านัน
3. ผู้บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้าหน่วยงาน
ภาคสนามขึนไป หรื อ 2. ข้าราชการตังแต่ระดับชํานาญการหรื อ
เทียบเท่าขึนไป

ลงชือ ..................................................................ผูก้ ู้
( .................................................................... )
................................................................ พยาน
( .................................................................... )
พยานสมาชิกเลขที...............................................

ลงชือ.................................................เจ้าหน้าที
เลขทีสัญญา............................................................
สําหรับเจ้าหน้ าทีสหกรณ์
จํานวนเงินทีเห็นควรอนุมตั .ิ .......................................บาท
มีหนุ้ อยูใ่ นสหกรณ์จาํ นวน..........................................บาท
ราคาประเมินหลักทรัพย์ประกัน.................................บาท
เงินกูค้ ดิ เป็ นร้อยละ................................ของราคาประเมิน
ดอกเบียตามประกาศของสหกรณ์ปจั จุบนั ...............%ต่อปี
ชําระคืน.............งวด ๆ ละ.............................บาท/เดือน
เงินฝากรายเดือน.....................................................บาท
หักหนี ฉุกเฉิน .....................................ดอกเบีย...............
สามัญทัวไป .............................ดอกเบีย................
การศึกษา ................................ดอกเบีย................
อาชีพเสริม................................ดอกเบีย................
ประหยัดพลังงาน.......................ดอกเบีย...............
คุม้ ครองชีวติ .............................ดอกเบีย...............
ประสบภัย.................................ดอกเบีย................
ท่องเทียว..................................ดอกเบีย................
อืน ๆ........................................ดอกเบีย................
ภาระคําประกัน..........................ดอกเบีย...............
ระดมหุน้ เพิม.............................................................. บาท
เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังกู.้ .................................... บาท
เงินกูจ้ า่ ยจริง.............................................................. บาท
วันทีจ่ายจริง............................................................... บาท
ลงชือ......................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์
ลงชือ...................................................................ผูจ้ ดั การ

คณะกรรมการเงิ นกู้
อนุมตั .ิ ...................................................................บาท
ลงชือ.....................................................ประธานกรรมการ
ลงชือ..............................................................กรรมการ
ลงชือ..............................................................กรรมการ

เจ้าหน้ าทีนิ ติกรรมจํานอง
วงเงินทีอนุมตั ิ ........................................................ บาท
วงเงินจํานอง............................................................ บาท
วันทีจํานอง...............................................................
ลงชือ.....................................................

ความเห็นผู้บงั คับบัญชา
ขอรับรองว่า ผูก้ ้ยู งั ปฏิ บตั ิ ราชการอยู่จริ ง
ลงชือ.........................................................................
(........................................................................)
ตําแหน่ง...................................................................
วันที.........................................................................

