




ประทบัตรา

สหกรณ์ 

                                             คาํขอกู้เงนิ 
                           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากดั 

 เขียนท่ี....................................................... 
   วนัท่ี..........................................................  

  ขา้พเจา้สหกรณ์ออมทรัพย.์......................................................จาํกดั จดทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์
วนัท่ี...................................เลขทะเบียนท่ี...........................................วนัปิดบญัชีส้ินปี................................................... 
ตั้งสาํนกังานอยูท่ี่.............................................................................................................................................................. 
มีความประสงคจ์ะขอกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั ดงัน้ี 

1. ขอกูเ้งินจาํนวน........................................................บาท (..................................................................................) 
2. กาํหนดชาํระคืน......................................................เดือน (.................................................................................) 
3. วตัถุประสงคใ์นการขอกู.้..................................................................................................................................... 
4. ในการกูเ้งินคร้ังน้ีสหกรณ์ฯยนิยอมมอบหลกัประกนัไวคื้อ 

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

............................................................................................................................................................................. 
5. ในขณะน้ีสหกรณ์ฯ เป็นลูกหน้ีและมีภาระผกูพนัอยูก่บัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

1...................................................................................จาํนวนเงิน................................................................บาท 
2...................................................................................จาํนวนเงิน................................................................บาท 
3...................................................................................จาํนวนเงิน................................................................บาท 
4...................................................................................จาํนวนเงิน................................................................บาท 
5...................................................................................จาํนวนเงิน................................................................บาท 

      6. กรณีท่ีสหกรณ์ฯไดรั้บอนุมติัเงินกู ้สหกรณ์ฯประสงคใ์ห้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั โอนเงินกูด้งักล่าว
เขา้บญัชีเงินฝากช่ือ............................................................................................................................................จาํกดั (ผูกู้)้ 
ธนาคาร.........................................................สาขา..............................................ประเภท.................................................. 
เลขท่ีบญัชี...........................................................................................................................................................................  
  สหกรณ์ฯขอรับรองวา่ วงเงินกูย้มืตามคาํขอกูเ้งินน้ี เม่ือรวมกบัหน้ีสินอ่ืนของสหกรณ์ฯแลว้ ไม่เกินวงเงินกูย้มื
ประจาํปีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ หากการรับรองน้ีไม่เป็นความจริงและเกิดความเสียหายใดๆกบั
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั สหกรณ์ฯขอรับผิดชอบในความเสียหายนั้นๆ แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้
จาํกดัทุกประการหากสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั อนุมติัให้ขา้พเจา้กูไ้ดต้ามคาํขอน้ี ขา้พเจา้ยินยอมตกลงท่ีจะ
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามระเบียบ และความประสงคข์องสหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั ทุกประการ               
    
   ลงช่ือ.................................................                                                                                                                                                 ลงช่ือ............................................................. 
  (.......................................................)                                                                                (...................................................................) 
   ตาํแหน่ง.............................................                                                      ตาํแหน่ง.........................................................  



ฉกุเฉนิ สามญั พิเศษ ฉกุเฉนิ สามญั พิเศษ

รวม

ฉกุเฉนิ สามญั พิเศษ ฉกุเฉนิ สามญั พิเศษ

รวม

เงินตน ดอกเบี้ยรับ
เดอืน รวม

เดอืน รวม

คาหุน

คาหุน
เงินตน ดอกเบี้ยรับ

แบบฟอรมรายการเรียกเก็บเงินประจําเดอืนจากสมาชกิ 3 เดอืนลาสดุ

สหกรณออมทรัพย......................................................

แบบฟอรมจํานวนเงินตามรายการเรียกเก็บเงินประจําเดอืนจากสมาชกิ 3 เดอืนลาสดุ ที่เก็บไดจริง

สหกรณออมทรัพย......................................................



ลําดับ ชื่อสถาบนั อตัราดอกเบี้ย ระยะเวลา วงเงินกูยมื ยอดคงเหลอื เงินตนผอนชําระ
(รอยละตอป) (เดือน) (บาท) (บาท) ตอเดือน (บาท)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

แบบฟอรมรายละเอยีดการผอนชําระเงินกูยมื (ตามงบทดลองเดือนลาสุด)
สหกรณออมทรพัย.................................................................

ประจาํเดือน.................................................................



 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด 
 ตู้ ป.ณ.169 ปทจ.จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร.0 2579 7070 โทรสาร 0 2579 9774   
 www.025798899.com E-mail : forestcoop@gmail.com  

 

หนังสือสัญญาคาํประกนัเงนิกู้ 

                         

                                                                                                            เขียนที.......................................................  

                                                                                  วนัที.............เดือน.............................. พ.ศ.............................. 

           ข้าพเจ้า...................................................................................อาย.ุ..............ปี เชือชาติ................................. 

สญัชาติ..................................อาชีพ...................................................ตงับ้านเรือนอยูที่.............................................. 

ตําบล/แขวง.............................................. อําเภอ/เขต................................................จงัหวดั................................... 

ซงึตอ่ไปนีเรียกว่า “ผู้ คําประกนั” ทําหนงัสือฉบบันีให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากดั ซงึตอ่ไปนีเรียกวา่ “ผู้ให้กู้” 

เป็นหลกัฐานสําคญัวา่ 

  ข้อ1. เนืองในการทีผู้ให้กู้ ได้ยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์   จํากดั ซงึตอ่ไปในสญัญานีเรียกว่า 

“ผู้กู้” กู้ เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากดั ตามหนงัสือสญัญาเงินกู้  เลขที        

ลงวันที.................................................   เป็นจํานวนเงิน......................................................................บาท

(......................................................................................................)นนั ข้าพเจ้ายินยอมคําประกนัการชําระหนีของผู้กู้

เต็มจํานวน รวมทงัดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน ซึงระบุไว้ในสญัญาเงินกู้  จนกว่าผู้ ให้กู้ จะได้รับชําระหนีจากสหกรณ์ผู้กู้

ครบถ้วน 

 ข้อ 2. หากผู้กู้ ผิดนดัไม่ชําระหนีตามสญัญาเงินกู้   ไม่ว่าด้วยเหตใุด ๆ หรือว่าผู้กู้ ล้มละลายหรือเลิกกิจการ โดยมิได้

แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ หรือ มีกรณีอืนใดอนักระทําให้ผู้ให้กู้ ไมไ่ด้รับการชําระหนีตามทีระบไุว้ในหนงัสือสญัญาเงินกู้   เมือผู้ ให้กู้

มีหนงัสือบอกกลา่วไปยงัผู้ คําประกนั ผู้ คําประกนัยินยอมในอนัทีจะชําระหนีตามสญัญาเงินกู้นนั                         

 ข้อ 3. ผู้ คําประกนัยอมรับผกูพนัวา่การทีผู้ คําประกนัต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการของผู้กู้  ไมว่า่ด้วย

เหตใุด ๆ ก็ตาม ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้ คําประกนัหลดุพ้นจากการคําประกนัรายนี จนกวา่ผู้กู้จะได้ให้กรรมการดําเนินการคนใหม ่

ซงึมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามทีผู้ให้กู้ กําหนด เข้าเป็นผู้ คําประกนัแทน และเมือผู้ให้กู้ ได้อนมุตัิให้ผู้กู้ เปลียนผู้ คําประกนัใหม่

ได้ ให้ถือวา่สญัญาคําประกนัเป็นอนัระงบัสนิไป 

 ข้อ 4. หากผู้กู้ ผิดสญัญาหรือผิดนดัไมชํ่าระเงินกู้  ไมว่า่ด้วยประการใด ๆ ผู้ คําประกนัยอมรับผิดชําระหนีให้แก่ผู้ให้กู้

แทนผู้กู้  โดยไมใ่ช้สทิธิของผู้ คําประกนัตามมาตรา 689 และ 690 แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์นนัแตป่ระการใด 

แตท่งันีไมเ่ป็นการตดัสทิธิของผู้ ให้กู้จะดําเนินการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องผู้กู้  และในกรณีเช่นวา่นี ถ้าผู้ให้กู้ มิได้รับชําระหนี

หรือได้รับไมเ่ตม็จํานวน ผู้ คําประกนัยอมให้ถือว่าการดําเนินการเช่นนนั เป็นการทีผู้ให้กู้กระทําเพือผู้ คําประกนัเอง ผู้ คํา

ประกนัจงึยินยอมชําระหนีทีค้างชําระอยูโ่ดยพลนั ทงัยอมชดใช้บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายทงัสนิ  อนัผู้ให้กู้จะได้



เสียไป ถงึแม้วา่การดําเนินการเช่นวา่นนั ผู้ให้กู้จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ คําประกนัทราบก่อนก็ตาม และรวมทงักรณีที

ไมไ่ด้เรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้ คําประกนัร่วมกบัผู้กู้ก็ตาม 

 ข้อ 5. ผู้ คําประกนัสญัญาวา่ ถ้าผู้ คําประกนัย้ายภมิูลําเนาทีอยูห่รือเปลียนอาชีพและสํานกังานดงักลา่วข้างต้นใน

หนงัสือสญัญานี ผู้ คําประกนัมีหน้าทีแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบทนัที มิฉะนนัผู้ คําประกนัจะต้องรับผิดในความเสียหายที ผู้ให้กู้

ได้รับ เป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนงึด้วย 

 ข้อ 6. การบอกกลา่วทวงถามหรือสง่เอกสารใดไปยงัภมิูลําเนาของผู้ คําประกนัตามทีปรากฏในสญัญานีให้ ถือวา่

เป็นการสง่โดยชอบและผู้ คําประกนัได้รับทราบแล้วนบัแตว่นัทีคําบอกกลา่วหรือเอกสารนนัไปถงึภมิูลําเนาดงักลา่ว 

 ข้อ 7. การคําประกนันี ยอ่มผกูพนัผู้ คําประกนัอย่างสมบรูณ์ ถงึแม้หากจะบงัเกิดข้ออ้างขนึวา่ ผู้กู้ เข้าทําสญัญา

เงินกู้  ทีกลา่วแล้ว ด้วยความสําคญัผิดใด ๆ ก็ตาม ทงันี โดยผู้ คําประกนัจะได้รู้ถงึเหตแุหง่ความสําคญัผิดนนัหรือไมก่็ตาม 

และผู้ คําประกนัจะไมพ้่นความรับผิด เพราะเหตทีุผู้ให้กู้อาจจะกระทําการใด ๆ ไปเป็นเหตใุห้ผู้ คําประกนัไมอ่าจเข้ารับ

ช่วงสทิธิได้ทงัหมด หรือแตบ่างสว่นในสทิธิใด ๆ อนัได้ให้หรืออาจได้ให้แก่ผู้กู้แต่ก่อน หรือในขณะทําสญัญาคําประกนันี 

 ผู้ คําประกนัเข้าใจข้อความในหนงัสือนีตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชือไว้เป็นสําคญัตอ่หน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี                            

ทีระบ ุข้างต้น 

   

  ลายมือชือ........................................................ผู้ คําประกนั 

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

  ลายมือชือ........................................................พยาน 

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

    ลายมือชือ........................................................พยาน 

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