สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด

เลขทีรับไปรษณีย.์ .....................................

เริ มใช้วนั ที 1 กรกฎาคม 2565

คําขอกู้และสัญญาเงิ นกู้พิเศษ (เงิ นฝาก)

เลขทีรับ ......................ลงชือ.....................

สมาชิ กและสมาชิ กสมทบ

เลขทีสัญญา พฝ ..............................

เลขทีคําขอ...............................................

เขียนที......................................................................................
วันที..........................................................................................

ข้อ 1 ข้าพเจ้า .......................................................................... โทรศัพท์.................................
เลขประจําตัวประชาชน..................................................................... เลขทีสมาชิก...................................
ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ ผูก้ ู้ ” หรือ” ผูจ้ าํ นํา ”
ขอกูเ้ งินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปา่ ไม้ จํากัด ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ ผูใ้ ห้กู้ ” หรือ “ ผูร้ บั จํานํา ”
เป็ นจํานวนเงิน......................................บาท (.....……................................................................................)
และขอรับเงินกู้ โดยให้โอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สนิ มัธยัสถ์ของข้าพเจ้า เลขที .............................
ข้อ 2 เพือเป็ นหลักประกันการกูเ้ งินในครังนี ผูก้ ู้ หรือ ผูจ้ าํ นํา ขอจํานําเงินฝาก ซึงต่อไปนีเรียกว่า
“ ทรัพย์จาํ นํา ” มาจํานําไว้กบั สหกรณ์ฯผูร้ บั จํานํา เพือเป็ นประกันการชําระหนีเงินกูข้ องผูก้ ูท้ มีี อยู่กบั ผูร้ บั
จํานําซึงมีอยูก่ ่อนแล้ว หรือทีจะเป็ นหนีผูร้ บั จํานําต่อไปในภายหน้าทุกลักษณะหนี รวมทัง ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตาม ความในมาตรา ๗๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยขอส่งมอบเงินฝาก และสิทธิทจะได้
ี รบั
เงินฝากคืน ในบัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที ....................................................................................
ชือบัญชี..........................................……………………………………......................... จํานวนเงินไม่ตากว่
ํ า
............……......................บาท (.....…................................………............................................................)
เป็ นประกันการชําระหนีเงินกูข้ องผูก้ ู้ จนกว่าผูร้ บั จํานําจะได้รบั ชําระหนีจากผูก้ จู้ นครบจํานวน ในกรณีหากมี
การแก้ไข เปลียนแปลงอัตราดอกเบีย ระยะเวลากูแ้ ละเงือนไขอืน ๆ มีการตกลงประนีประนอมยอมความใน
สัญญากูเ้ งินทีผูก้ ไู้ ด้ทาํ ไว้แก่ผรู้ บั จํานํ า ผูจ้ าํ นําและผูก้ ูต้ กลงยินยอมให้การจํานําตามสัญญานียังคงมีผลผูกพัน
บังคับต่อไป และเพือเป็ นหลักฐานแห่งการจํานําผูจ้ าํ นําและผูก้ ไู้ ด้ยนิ ยอมให้บนั ทึกการอายัดเงินฝากและ/หรือ
หุน้ ตามจํานวนทีจํานําทรัพย์จาํ นํา ในการทําสัญญานีด้วยแล้ว โดยให้ถอื เป็ นการส่งมอบทรัพย์จาํ นําด้วย
ข้อ 3 ข้าพเจ้าตกลงชําระเงิ นต้นและดอกเบียแก่สหกรณ์ทกุ เดือน จํานวนงวดเดือน ดังนี
จํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์
จํานวน.......................งวด ( กรณีระบุเกินงวดสูงสุดให้ถอื จํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์ )
โดยเริมชําระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันทีเริมสัญญาเงินกูโ้ ดยวิธผี อ่ นชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบียเป็ น
งวดรายเดือ นๆ ละไม่ น้ อ ยกว่า อัต ราและระยะเวลาทีสหกรณ์ กํ า หนด และยิน ยอมในการทีผู้ร บั จํา นํ า
เปลียนแปลงอัตราดอกเบียเงินกูแ้ ละอัตราผ่อนชําระได้ทนั ที
ข้อ 4 เมือผูก้ ู้ผดิ นัดไม่ชําระหนีตามสัญญากูเ้ งินให้แก่ผรู้ บั จํานํ า ก่อนยืนฟ้องดําเนินคดี ผูจ้ ํานํ า
และผูก้ ู้ยนิ ยอมให้ผรู้ บั จํานําดําเนินการบังคับตามสิทธิจํานํ าเอาแก่ทรัพย์จํานํ า หรือสิทธิในทรัพย์จํานํ า โดย
มอบอํานาจให้ผรู้ บั จํานําใช้สทิ ธิเบิก ถอน หัก หรือรับเงินฝาก ซึงมีอยูใ่ นบัญชีเงินฝากและจํานวนหุน้ ทีมีอยู่กบั
ผูร้ บั จํานํา และมอบให้ผรู้ บั จํานําไว้เป็ นประกันหนีเงินกู้ ตามจํานวนเงินทีระบุในข้อ 2 นํามาหักชําระหนีของผู้
กูต้ ามสัญญากูเ้ งินได้ทนั ที โดยมิตอ้ งบอกกล่าว หรือได้รบั ความยินยอมจากผูก้ ู้
กรณี สหกรณ์ซงเป็
ึ นผูร้ บั จํานํ าได้นําเงินฝากของผูจ้ ํานํ าและผูก้ ู้มาชําระหนีเงินกู้ตามวรรคหนึง
หากยังมีหนีค้างชําระอยู่ ผูจ้ าํ นําและผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์นําทุนเรือนหุน้ ของผูจ้ าํ นําและผูก้ หู้ ลังจากออกจาก
สหกรณ์มาชําระหนีในส่วนทียังค้างชําระได้
ในกรณีทผูี ก้ ู้หรือผูจ้ ํานํ าถูกบุคคลอืนเรียกร้อง หรือถูกฟ้อง หรือกําลังจะถูกฟ้องไม่ว่าจะเป็ นคดี
แพ่ง คดีอาญา หรือคดีลม้ ละลาย หรือมีพฤติการณ์ใด ๆ ทีแสดงให้ผรู้ บั จํานําเห็นว่าหรือเชือว่าผูก้ หู้ รือผูจ้ าํ นํา
ไม่ ส ามารถชํ า ระหนี หรือ ค่ า เสีย หายแก่ ผู้ร ับ จํา นํ า ได้บ างส่ ว น หรือ เต็ม จํ า นวน ทังนี ไม่ ว่ า หนี นั นจะถึง
กําหนดเวลาแล้วหรือไม่กต็ าม หรือปรากฏว่าผูก้ ู้หรือผูจ้ ํานํ าได้กระทําการใดๆ อันเป็ นเหตุให้สทิ ธิของผูร้ บั
จํานําอันพึงมีพงึ ได้ตามสัญญานี หรือทําให้มลู ค่าแห่งหลักประกันตามสัญญานีต้องลดน้อยถอยลง ผูจ้ าํ นําและ
ผูก้ ู้ ยอมให้ผรู้ บั จํานําบอกกล่าว เรียกร้อง บังคับ และจัดการแก่สทิ ธิในทรัพย์จาํ นํ าเป็ นประกันได้ทนั ที ตาม
วรรคหนึง

สําหรับเจ้าหน้ าทีสหกรณ์
จํานวนเงินทีเห็นควรอนุ มตั .ิ ...................................บาท
เงินฝากทีใช้คาประกั
ํ
น...........................................บาท
เงินฝากอยูใ่ นสหกรณ์...........................................บาท
มีหนุ้ อยูใ่ นสหกรณ์.................................................บาท
ดอกเบียตามประกาศปจั จุบนั .......................... % ต่อปี
ชําระคืน............งวด ๆ ละ....................................บาท
เงินฝากรายเดือน.................................................บาท
หักหนี
พิเศษเงินฝาก...............................ดอกเบีย...................
ฉุกเฉิน .......................................ดอกเบีย.....................
สามัญทัวไป ................................ดอกเบีย...................
การศึกษา ....................................ดอกเบีย....................
อาชีพเสริม...................................ดอกเบีย....................
ประหยัดพลังงาน...........................ดอกเบีย................
คุม้ ครองชีวติ .................................ดอกเบีย...................
ประสบภัย....................................ดอกเบีย................
ท่องเทียว.....................................ดอกเบีย................
เพือความมันคง.............................ดอกเบีย..............
ดิจทิ ลั ..........................................ดอกเบีย.....................
ภาระคําประกัน.............................ดอกเบีย...............

คงจ่ายจริง.....................................................บาท
ลงชือ...........................................เจ้าหน้าทีผูอ้ ายัด
ลงชือ..........................................เจ้าหน้าทีผูจ้ ดั ทํา
ลงชือ.....................................................ผูจ้ ดั การ

ลงชือ .........................................................ผูก้ ู้ /ผูจ้ าํ นํา

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

ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้รบั ทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับการกูเ้ งินและให้ถอื ว่า
ข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว รวมทังข้อบังคับและระเบียบทีจะกําหนดขึนใหม่หรือแก้ไขเพิมเติมภายหลังเป็ น
ส่วนหนึงของสัญญานี หากข้าพเจ้าปฏิ บตั ิ ผิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิ ดสัญญา
ลงชือ ............................................................ ผูจ้ าํ นํา
ข้อ 6 การให้ความยินยอมแก่ผรู้ บั จํานําตามทีกล่าวในหนังสือฉบับนี ในกรณีตามกฎหมายเป็ นกรณี
( ................................................ )
ทีต้องทําเป็ นหนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็ นหนังสือ ให้ถอื ว่าหนังสือสัญญากูเ้ งินฉบับนี เป็ นหนังสือให้ความ
ยินยอมเพือการดังกล่าว และการให้ความยินยอมดังกล่าวมิอาจถูกยกเลิกเพิกถอน โดยผูก้ ูห้ รือผูจ้ าํ นําแต่เพียง
ฝา่ ยเดียวได้ จนกว่าผูร้ บั จํานําจะได้รบั ชําระหนี และ/หรือค่าเสียหายตามสัญญากูเ้ งินครบถ้วน

ข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมและจะปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ มาตรา 42/1 โดยให้หน่ วยงานทีจ่ายเงินเดือน ของส่วนราชการซึงมีหน้าทีจ่ายเงินเดือน
ให้แก่ขา้ พเจ้าดําเนินการ หักเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินได้อนใดๆ
ื
ทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากทางราชการ หรือนายจ้างใน
สถานประกอบการ เพือชําระหนีและดอกเบียเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และอืน ๆ ตามรายการทีสหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์เป็ นลําดับแรกตลอดไป
เมือข้าพเจ้าได้รบั เงินกูต้ ามจํานวนทีคณะกรรมการเงินกูอ้ นุ มตั ิ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั หนีเงินกูส้ ามัญ ภาระคําประกัน ดอกเบียค้างชําระ และ
การระดมหุน้ เพิม ซึงข้าพเจ้าต้องชําระต่อสหกรณ์ และอืน ๆ ตามบันทึกแนบท้าย (หากมี) และให้สหกรณ์ จ่ายเงิ นกู้ส่วนทีเหลือโดยนํ าฝากเข้าบัญชี เงิ นฝาก
ออมทรัพย์ของข้าพเจ้าทีมีอยู่ต่อสหกรณ์ หรือตามทีระบุไว้ในหลักเกณฑ์เงินกูป้ ระเภทนัน ๆ ทังนี ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้รบั เงินกูจ้ าํ นวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วน
ยกเว้น กรณีบตั รสหกรณ์ ATM สูญหาย หรือเสียหาย และ อยู่ระหว่างการขอจัดทําบัตรใหม่ หรือกรณีมเี หตุจาํ เป็ นทีสหกรณ์เห็นสมควรให้สหกรณ์โอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารพาณิชย์ตามทีระบุในบันทึกเพิมเติมแนบท้ายสัญญาฉบับนี
ข้อ 8 ข้าพเจ้า
ยิ นยอม
เพือชําระหนีเงินกูต้ ามสัญญานี

ไม่ยินยอม ทําประกันชีวติ กลุ่มทีสหกรณ์จดั หาให้ในวงเงินทีสหกรณ์กําหนด และมอบให้สหกรณ์เป็ นผูร้ บั ประโยชน์

ลงชือ .................................................................................... ผูก้ ู้ /ผูจ้ าํ นํา
( ................................................................................................................. )

สัญญาจํานําเงินฝากออมทรัพย์
ข้าพเจ้าผูจ้ าํ นําตามชือท้ายสัญญาฉบับนี ขอทําสัญญาจํานําให้ไว้แก่สหกรณ์ และรับผิดร่วมกับผูก้ ้ ู ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ตามทีผูก้ ู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์ ตาม คําขอกู้และสัญญากู้เงิ นพิ เศษ( เพือการอืน )ด้านหลังนี ข้าพเจ้าขอจํานํ าเงินในบัญชีเงินฝาก
ชือบัญชี........................................................................เลขทีบัญชี................................................ จํานวน...............................บาท
(……………………………………………………………………………………….……..) เป็ น ประกัน เงิน กู้ ใ นสัญ ญากู้ เ งิน ด้า นหลัง นี หาก
ปรากฏว่าผูก้ ู้ผดิ สัญญากู้เงินไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดแทนผูก้ ู้ ในอันทีต้องชําระหนีในสัญญากู้นันทันทีรวมทังยอมชดใช้
บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทังสินอันสหกรณ์ได้เสียไปแก่สหกรณ์แทนผูก้ ้จู นครบถ้วน
ข้อ 2 ในกรณีทสหกรณ์
ี
เปลียนแปลงอัตราดอกเบียให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้ายังคงรับผิดร่วมกับผู้กู้และให้การจํานํ านี มีผลใช้บงั คับและผูกพัน
ข้าพเจ้าตลอดไปโดยข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิ กสัญญา จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชําระหนี จากสัญญานี ครบถ้วน
ข้อ 3 ในกรณี ทีต้องชําระหนี แทนผู้ก้ ู ข้าพเจ้ายินยอมและจะปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ มาตรา 42/1 ให้หน่ วยงานทีจ่ายเงินเดือนของ
ส่วนราชการทีมีหน้าทีจ่ายเงินเดือนให้แก่ขา้ พเจ้าดําเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินได้อนใดที
ื
ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากทางราชการ หรือนายจ้างในสถานประกอบการเพือชําระหนีและดอกเบียเงินกู้ ค่าธรรมเนียมและอืน ๆ ตามรายการที
สหกรณ์เรียกเก็บเป็ นลําดับแรกตลอดไป

ข้าพเจ้าได้อา่ น และเข้าใจข้อความในสัญญาจํานํานีแล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้ทา้ ยสัญญาจํานําฉบับนี
ลงชือ ................................................................ ผูจ้ าํ นํา
( ............................................................................................... )

ลงชือ ................................................................ ผูจ้ าํ นํา
( ........................................................................................... )

คําเตือนสําหรับผูจ้ าํ นํา
ก่อนลงนามในสัญญาจํานําต้องอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาจํานําให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูจ้ าํ นํา
มีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูม้ ีความรู้ก่อนทีจะทําสัญญาจํานํา ผูจ้ าํ นําจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผใู้ ห้กู้ และ/หรือผูร้ บั จํานํา
ในสาระสําคัญ ดังนี
1.ผูจ้ าํ นําต้องรับผิดชอบใช้คา่ เสียหายและค่าสินไหมอืน ๆ อีกด้วย โดยไม่เกินวงเงินจํานํา
2.ผูจ้ าํ นําจะต้องรับผิดเมือผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนี ผูใ้ ห้กมู้ สี ทิ ธิเรียกร้องและบังคับให้ผจู้ าํ นําชําระหนีทังหมดทีผูก้ คู้ า้ งชําระ

หมายเหตุ

เอกสารสําหรับการยืนกู้
รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ (1 ชุด)
1. โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อความ
2. ห้ามใช้นํายาลบคําผิด ยางลบ ขูดลบ ข้อความ
ผูก้ ้ ู
- ใช้สาํ เนาบัตรประชาชน หรือ
ในสัญญาโดยเด็ดขาด
ประจําตัวเจ้าหน้าทีของรัฐ
3. การแก้ไขให้ใช้วธิ ขี ดี ฆ่า และลงลายมือชือกํากับเท่านัน ผูจ้ าํ นํา - สมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์

