
เขยีนท.ี..................................................................................... 
วนัท.ี......................................................................................... 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรพัยก์รมป่าไม้ จาํกดั 
คาํขอกู้และสญัญาเงินกู้พิเศษ  (เงินฝาก)  

สมาชิกและสมาชิกสมทบ  

  

ข้อ 1 ขา้พเจา้ .......................................................................... โทรศพัท.์.............................    
เลขประจาํตวัประชาชน..................................................................... เลขทสีมาชกิ.................................
ซงึต่อไปนีเรยีกวา่ “ ผูกู้ ้” หรอื” ผูจ้าํนํา ”  

ขอกูเ้งนิจาก สหกรณ์ออมทรพัยก์รมปา่ไม ้จาํกดั ซงึต่อไปนีเรยีกวา่ “ ผูใ้หกู้ ้ ” หรอื “ ผูร้บัจาํนํา ”  

เป็นจาํนวนเงนิ......................................บาท (.....……................................................................................) 

และขอรบัเงนิกู ้โดยใหโ้อนเงนิกูเ้ขา้บญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์นิมธัยสัถข์องขา้พเจา้ เลขท ี.............................  
ข้อ 2 เพอืเป็นหลกัประกนัการกูเ้งนิในครงันี  ผูกู้ ้หรอื ผูจ้าํนํา ขอจาํนําเงนิฝาก ซงึต่อไปนีเรยีกวา่ 

 “ ทรพัยจ์าํนํา ” มาจาํนําไวก้บัสหกรณ์ฯผูร้บัจาํนํา เพอืเป็นประกนัการชําระหนีเงนิกูข้องผูกู้ท้มีอียู่กบัผูร้บั
จาํนําซงึมอียูก่่อนแลว้ หรอืทจีะเป็นหนีผูร้บัจาํนําต่อไปในภายหน้าทุกลกัษณะหนี รวมทงั คา่อุปกรณ์ต่าง ๆ  
ตาม ความในมาตรา ๗๔๘ แหง่ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์โดยขอสง่มอบเงนิฝาก และสทิธทิจีะไดร้บั
เงนิฝากคนื  ในบญัชเีงนิ ฝากออมทรพัย ์บญัชเีลขท ี....................................................................................
ชอืบญัช.ี.........................................…………………………………….........................  จาํนวนเงนิไมต่าํกวา่ 
............……......................บาท (.....…................................………............................................................)  

เป็นประกนัการชําระหนีเงนิกูข้องผูกู้ ้จนกว่าผูร้บัจาํนําจะไดร้บัชาํระหนีจากผูกู้จ้นครบจาํนวน ในกรณีหากมี
การแกไ้ข เปลยีนแปลงอตัราดอกเบยี ระยะเวลากูแ้ละเงอืนไขอนื ๆ  มกีารตกลงประนีประนอมยอมความใน
สญัญากูเ้งนิทผีูกู้ไ้ดท้าํไวแ้ก่ผูร้บัจาํนํา ผูจ้าํนําและผูกู้ต้กลงยนิยอมใหก้ารจาํนําตามสญัญานียงัคงมผีลผกูพนั
บงัคบัต่อไป และเพอืเป็นหลกัฐานแห่งการจาํนําผูจ้าํนําและผูกู้ไ้ดย้นิยอมใหบ้นัทกึการอายดัเงนิฝากและ/หรอื
หุน้ ตามจาํนวนทจีาํนําทรพัยจ์าํนํา ในการทาํสญัญานีดว้ยแลว้ โดยใหถ้อืเป็นการสง่มอบทรพัยจ์าํนําดว้ย 

ข้อ 3 ข้าพเจ้าตกลงชาํระเงินต้นและดอกเบียแก่สหกรณ์ทกุเดือน จาํนวนงวดเดือน ดงันี    

 จาํนวนงวดสงูสดุตามระเบียบสหกรณ์   

 จาํนวน.......................งวด ( กรณรีะบุเกนิงวดสงูสุดใหถ้อืจาํนวนงวดสงูสุดตามระเบยีบสหกรณ์ )
โดยเรมิชาํระงวดแรกภายใน 60 วนันบัจากวนัทเีรมิสญัญาเงนิกูโ้ดยวธิผีอ่นชาํระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบยีเป็น
งวดรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า อัตราและระยะเวลาทีสหกรณ์กําหนด  และยินยอมในการทีผู้รบัจํานํา
เปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีเงนิกูแ้ละอตัราผอ่นชาํระไดท้นัท ี

 ข้อ 4 เมอืผูกู้้ผดินัดไม่ชําระหนีตามสญัญากูเ้งนิใหแ้ก่ผูร้บัจํานํา  ก่อนยนืฟ้องดําเนินคด ี ผูจ้ํานํา
และผูกู้้ยนิยอมใหผู้ร้บัจาํนําดําเนินการบงัคบัตามสทิธจิํานําเอาแก่ทรพัยจ์ํานํา หรอืสทิธใินทรพัยจ์ํานํา โดย
มอบอาํนาจใหผู้ร้บัจาํนําใชส้ทิธเิบกิ ถอน หกั หรอืรบัเงนิฝาก ซงึมอียูใ่นบญัชเีงนิฝากและจาํนวนหุน้ทมีอียู่กบั
ผูร้บัจาํนํา และมอบใหผู้ร้บัจาํนําไวเ้ป็นประกนัหนีเงนิกู ้ตามจาํนวนเงนิทรีะบุในขอ้ 2 นํามาหกัชาํระหนีของผู้
กูต้ามสญัญากูเ้งนิไดท้นัท ี โดยมติอ้งบอกกล่าว หรอืไดร้บัความยนิยอมจากผูกู้ ้
 กรณี สหกรณ์ซงึเป็นผูร้บัจํานําได้นําเงนิฝากของผูจ้ํานําและผูกู้้มาชําระหนีเงนิกู้ตามวรรคหนึง
หากยงัมหีนีคา้งชาํระอยู ่ ผูจ้าํนําและผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์นําทุนเรอืนหุน้ของผูจ้าํนําและผูกู้ห้ลงัจากออกจาก
สหกรณ์มาชาํระหนีในสว่นทยีงัคา้งชาํระได ้

ในกรณีทผีูกู้้หรอืผูจ้ํานําถูกบุคคลอนืเรยีกรอ้ง  หรอืถูกฟ้อง หรอืกําลงัจะถูกฟ้องไม่ว่าจะเป็นคดี
แพง่ คดอีาญา หรอืคดลีม้ละลาย  หรอืมพีฤตกิารณ์ใด ๆ ทแีสดงใหผู้ร้บัจาํนําเหน็วา่หรอืเชอืวา่ผูกู้ห้รอืผูจ้าํนํา
ไม่สามารถชําระหนีหรือค่าเสียหายแก่ผู้ร ับจํานําได้บางส่วน หรือเต็มจํานวน ทังนีไม่ว่าหนีนันจะถึง
กําหนดเวลาแล้วหรอืไม่กต็าม  หรอืปรากฏว่าผูกู้้หรอืผูจ้ํานําไดก้ระทําการใดๆ อนัเป็นเหตุใหส้ทิธขิองผูร้บั
จาํนําอนัพงึมพีงึไดต้ามสญัญานี หรอืทาํใหม้ลูคา่แหง่หลกัประกนัตามสญัญานีตอ้งลดน้อยถอยลง  ผูจ้าํนําและ
ผูกู้้ ยอมใหผู้ร้บัจาํนําบอกกล่าว เรยีกรอ้ง บงัคบั และจดัการแก่สทิธใินทรพัย์จาํนําเป็นประกนัไดท้นัท ีตาม
วรรคหนึง 

ข้อ 5  ขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้บงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์ทเีกยีวขอ้งกบัการกูเ้งนิและใหถ้อืว่า
ขอ้บงัคบัและระเบยีบดงักล่าว รวมทงัขอ้บงัคบัและระเบยีบทจีะกําหนดขนึใหมห่รอืแกไ้ขเพมิเตมิภายหลงัเป็น
สว่นหนึงของสญัญานี หากข้าพเจ้าปฏิบติัผิดข้อบงัคบัหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสญัญา 

ข้อ 6 การใหค้วามยนิยอมแก่ผูร้บัจาํนําตามทกีล่าวในหนงัสอืฉบบันี ในกรณตีามกฎหมายเป็นกรณี
ทตี้องทําเป็นหนังสอืหรอืต้องมหีลกัฐานเป็นหนังสอื ใหถ้อืว่าหนังสอืสญัญากูเ้งนิฉบบันี  เป็นหนังสอืใหค้วาม
ยนิยอมเพอืการดงักล่าว   และการใหค้วามยนิยอมดงักล่าวมอิาจถูกยกเลกิเพกิถอน  โดยผูกู้ห้รอืผูจ้าํนําแต่เพยีง
ฝา่ยเดยีวได ้ จนกวา่ผูร้บัจาํนําจะไดร้บัชาํระหนี และ/หรอืคา่เสยีหายตามสญัญากูเ้งนิครบถว้น 

 
                  

ลงชอื .........................................................ผูกู้ ้/ผูจ้าํนํา 
    ( ................................................ ) 
 
ลงชอื ............................................................ ผูจ้าํนํา 
    ( ................................................ ) 
 

สาํหรบัเจ้าหน้าทีสหกรณ์ 

จาํนวนเงนิทเีหน็ควรอนุมตั.ิ...................................บาท 
เงนิฝากทใีชค้าํประกนั...........................................บาท 
เงนิฝากอยูใ่นสหกรณ์...........................................บาท 
มหีุน้อยูใ่นสหกรณ์.................................................บาท 
ดอกเบยีตามประกาศปจัจุบนั..........................  % ต่อปี 
ชาํระคนื............งวด ๆ ละ....................................บาท 
เงนิฝากรายเดอืน.................................................บาท 
หกัหนี 
พเิศษเงนิฝาก...............................ดอกเบยี................... 
ฉุกเฉิน .......................................ดอกเบยี................. 
สามญัทวัไป ................................ดอกเบยี................. 
การศกึษา ....................................ดอกเบยี................ 
อาชพีเสรมิ...................................ดอกเบยี................ 
ประหยดัพลงังาน...........................ดอกเบยี................ 
คุม้ครองชวีติ.................................ดอกเบยี................ 
ประสบภยั....................................ดอกเบยี................ 
ทอ่งเทยีว.....................................ดอกเบยี................ 
อนื ๆ...........................................ดอกเบยี................ 
ภาระคาํประกนั.............................ดอกเบยี............... 
 

คงจา่ยจรงิ.....................................................บาท 
 
เงนิไดค้งเหลอืหลงักู.้......................................บาท 
 

ลงชอื...........................................เจา้หน้าทผีูอ้ายดั 

ลงชอื..........................................เจา้หน้าทผีูจ้ดัทาํ 

ลงชอื.....................................................ผูจ้ดัการ 
 

คณะกรรมการเงินกู้ 

 อนุมตั.ิ......................................................... 

ลงชอื.........................................ประธานกรรมการ 

ลงชอื................................................. กรรมการ 

 ลงชอื................................................ กรรมการ 

  

     เริมใช้วนัที   1  กรกฎาคม   2562 

    เลขทีสญัญา พฝ ..............................  

เลขทรีบัไปรษณีย.์..................................... 

เลขทรีบั ......................ลงชอื..................... 

 เลขทคีาํขอ............................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารสาํหรบัการยืนกู้ 

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งทุกฉบบั (1 ชุด) 
ผูก้ ู้         - ใชส้าํเนาบตัรประชาชน หรอื 
            บตัรขา้ราชการ  
ผูจ้าํนํา    -  สมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์

 

 
หมายเหต ุ

 1. โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ 
 2. หา้มใชนํ้ายาลบคาํผดิ ยางลบ ขดูลบ ขอ้ความ  
     ในสญัญาโดยเดด็ขาด 
 3. การแกไ้ขใหใ้ชว้ธิขีดีฆา่ และลงลายมอืชอืกาํกบัเทา่นนั 
 

คาํเตือนสาํหรบัผูจ้าํนํา 
ก่อนลงนามในสญัญาจาํนําตอ้งอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสญัญาจาํนําให้เข้าใจโดยชดัเจน หากผูจ้าํนํา 

มีข้อสงสยัใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนทีจะทาํสญัญาจาํนํา  ผูจ้าํนําจะตอ้งรบัผดิชอบต่อสหกรณ์ผูใ้หกู้ ้ และ/หรอืผูร้บัจาํนํา   
ในสาระสาํคญั ดงันี 

1.ผูจ้าํนําตอ้งรบัผดิชอบใชค้า่เสยีหายและคา่สนิไหมอนื ๆ อกีดว้ย โดยไมเ่กนิวงเงนิจาํนํา                               
2.ผูจ้าํนําจะตอ้งรบัผดิเมอืผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนี  ผูใ้หกู้ม้สีทิธเิรยีกรอ้งและบงัคบัใหผู้จ้าํนําชาํระหนีทงัหมดทผีูกู้ค้า้งชาํระ    
  
 

 
ข้อ 7 ขา้พเจา้ยนิยอมและจะปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ มาตรา 42/1 โดยใหห้น่วยงานทจีา่ยเงนิเดอืน ของสว่นราชการซงึมหีน้าทจีา่ยเงนิเดอืน

ใหแ้ก่ขา้พเจา้ดําเนินการ  หกัเงนิเดอืน ค่าจา้งประจาํ ค่าตอบแทน  บําเหน็จ  บํานาญ หรอืเงนิไดอ้นืใดๆ ทขีา้พเจา้มสีทิธไิดร้บัจากทางราชการ หรอืนายจา้งใน
สถานประกอบการ เพอืชาํระหนีและดอกเบยีเงนิกู ้ คา่ธรรมเนียม  และอนื ๆ  ตามรายการทสีหกรณ์เรยีกเกบ็ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นลาํดบัแรกตลอดไป   

เมอืขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูต้ามจาํนวนทคีณะกรรมการเงนิกูอ้นุมตั ิ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัหนีเงนิกูส้ามญั ภาระคําประกนั ดอกเบยีคา้งชําระ และ
การระดมหุน้เพมิ ซงึขา้พเจา้ตอ้งชาํระต่อสหกรณ์ และอนื ๆ ตามบนัทกึแนบทา้ย (หากม)ี และให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ส่วนทีเหลือโดยนําฝากเข้าบญัชีเงินฝาก
ออมทรพัยข์องข้าพเจ้าทีมีอยู่ต่อสหกรณ์  หรอืตามทรีะบุไวใ้นหลกัเกณฑเ์งนิกูป้ระเภทนนั ๆ ทงันี ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูจ้าํนวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้น
ยกเว้น  กรณีบตัรสหกรณ์  ATM   สญูหาย หรอืเสยีหาย และ อยู่ระหวา่งการขอจดัทาํบตัรใหม ่หรอืกรณีมเีหตุจาํเป็นทสีหกรณ์เหน็สมควรใหส้หกรณ์โอนเงนิเขา้
บญัชธีนาคารพาณชิยต์ามทรีะบุในบนัทกึเพมิเตมิแนบทา้ยสญัญาฉบบันี  

ข้อ 8 ขา้พเจา้   ยินยอม   ไม่ยินยอม ทาํประกนัชวีติกลุ่มทสีหกรณ์จดัหาใหใ้นวงเงนิทสีหกรณ์กําหนด  และมอบใหส้หกรณ์เป็นผูร้บัประโยชน์
เพอืชาํระหนีเงนิกูต้ามสญัญานี                                                           

 
 

ลงชอื .................................................................................... ผูกู้ ้/ผูจ้าํนํา 
(  ................................................................................................................. ) 

 
สญัญาจาํนําเงินฝากออมทรพัย ์

 
ข้าพเจ้าผูจ้าํนําตามชือท้ายสญัญาฉบบันี  ขอทาํสญัญาจาํนําให้ไว้แก่สหกรณ์ และรบัผิดร่วมกบัผูก้ ู้ ดงัต่อไปนี 

ข้อ 1. ตามทผีูกู้้ไดกู้้เงนิจากสหกรณ์ ตาม คาํขอกู้และสญัญากู้เงินพิเศษ( เพือการอืน )ดา้นหลงันี ขา้พเจา้ขอจํานําเงนิในบญัชเีงนิฝาก   
ชอืบญัช.ี.......................................................................เลขทบีญัช.ี............................................... จํานวน...............................บาท
(……………………………………………………………………………………….……..) เป็นประกันเงินกู้ในสัญญากู้เงินด้านหลังนี หาก
ปรากฏว่าผูกู้้ผดิสญัญากู้เงนิไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจ้ายอมรบัผดิแทนผูกู้้ ในอนัทตี้องชําระหนีในสญัญากู้นันทนัทรีวมทงัยอมชดใช้
บรรดาคา่ธรรมเนียมและคา่ใชจ้า่ยทงัสนิอนัสหกรณ์ไดเ้สยีไปแก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้จนครบถ้วน 

 ข้อ 2. ในกรณีทสีหกรณ์เปลยีนแปลงอตัราดอกเบยีให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้ายงัคงรบัผดิร่วมกบัผู้กู้และให้การจํานํานีมผีลใช้บงัคบัและผกูพนั
ข้าพเจ้าตลอดไปโดยข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกสญัญา จนกว่าสหกรณ์จะได้รบัชาํระหนีจากสญัญานีครบถ้วน 

ข้อ  3. ในกรณีทีต้องชาํระหนีแทนผู้กู้ ขา้พเจา้ยนิยอมและจะปฏบิตัติามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ มาตรา 42/1 ใหห้น่วยงานทจี่ายเงนิเดอืนของ
ส่วนราชการทมีหีน้าทจี่ายเงนิเดอืนใหแ้ก่ขา้พเจา้ดําเนินการหกัเงนิเดอืน ค่าจา้งประจํา  ค่าตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรอืเงนิไดอ้นืใดที
ขา้พเจา้มสีทิธไิดร้บัจากทางราชการ หรอืนายจา้งในสถานประกอบการเพอืชําระหนีและดอกเบยีเงนิกู ้ค่าธรรมเนียมและอนื ๆ ตามรายการท ี
สหกรณ์เรยีกเกบ็เป็นลาํดบัแรกตลอดไป  

ขา้พเจา้ไดอ้า่น และเขา้ใจขอ้ความในสญัญาจาํนํานีแลว้   จงึไดล้งลายมอืชอืไวท้า้ยสญัญาจาํนําฉบบันี   
 
                 ลงชอื ................................................................ ผูจ้าํนํา                        ลงชอื ................................................................ ผูจ้าํนํา 
                  (  ............................................................................................... )                                  (  ........................................................................................... ) 






