
 

หนงัสอืกูท้ี…่………………………………… 

วนัที…่…………/……………/…………… 

บญัชเีงนิกูท้ี…่……………………………… 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุ ีจ ากดั 

ค าขอกูเ้งนิกูพ้เิศษ 

เขยีนที…่……….……………………………………… 

วนัที…่……………. เดอืน………………………………พ.ศ…………………… 
 
เรยีน   คณะกรรมการเงนิกูส้หกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี จ ากดั 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว……………….……………………………………ปจัจบุนัอายุ………ปี เลขทะเบยีนสมาชกิ………… อายุสมาชกิ………..ปี 

เป็น  ขา้ราชการ  พนกังาน  ลูกจา้งประจ า ต าแหน่ง...…………................……………สงักดั(ภาควชิา)……………………………….....…….…… 

คณะ/ส านกั……………………………...……….….…  ประจ า มจธ.  บางมด   บางขนุเทยีน   ราชบรุ ี  อืน่ๆ.......................................  

ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน………….……………………บาท   โทรศพัทท์ีท่  างาน…………………………..……..โทรศพัทม์อืถอื………………………..……………….. 

ทีอ่ยู่เลขที…่………………. หมู่ที…่…………….. ตรอก/ซอย………………………………….. ถนน………………………………..…….…….……………… 

ต าบล/แขวง…………………..…….…….………….…….. อ าเภอ/เขต…………………………………..………… จงัหวดั…………………………….…………………… 

รหสัไปรษณีย…์…………… โทรศพัท ์(บา้น) ……………..…………… ฐานะการสมรส   โสด   สมรสแลว้   หมา้ย   อืน่ ๆ................. 

กรณีสมรสแลว้ คู่สมรส ชื่อ………….…………………………………………………………………………….….อาชพี………………………………………….

สถานทีท่  างาน……………………………………………………………………….โทรศพัท…์………………………………..เงนิไดร้ายเดอืน…………………………บาท 

ขา้พเจา้ขอเสนอค าขอกูเ้งนิกูพ้เิศษ    ดงัน้ี 

ขอ้ 1. วตัถปุระสงคใ์นการขอกู ้  (โปรดกาเครื่องหมาย/ใน ทีต่อ้งการ) 

(1)  ซื้อทีด่นิ  (2)  ซื้ออาคารพรอ้มทีด่นิ / รไีฟแนนซ ์

(3)  สรา้งอาคาร  (4)  ต่อเตมิปรบัปรุงอาคารหรอืทีด่นิ 

(5)  ซื้อรถยนต ์  (6)  อืน่ๆ …………………………………………………….. 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขา้งล่างตามวตัถปุระสงคท์ี่ขอกู ้

 

(1)  ซ้ือท่ีดิน 

ทีด่นิทีจ่ะซื้ออยู่ทีต่รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….…ต าบล………………………………………………..

อ าเภอ/เขต……….……………………………………….จงัหวดั………………………………………………………....โฉนดเลขที…่…………………………..…………...

จ านวนเนื้อที…่……………..ไร่………………….งาน….…………วา ราคาตารางวาละ………………………….บาท เป็นเงนิ………………………………….…..บาท 

สภาพท ัว่ไปของทีด่นิ (การปรบัปรุงทีด่นิ ถนน ล  าคลอง ตลาด ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ) รวมท ัง้เหตผุลความจ าเป็นในการซื้อทีด่นิ…….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

เอกสารประกอบ 

 ส าเนาบตัร 
 ส  าเนาทะเบยีนบา้น 

 สลปิเงนิเดอืน / ใบรบัรองเงนิเดอืน 

 สญัญาจา้ง (พนกังานสญัญาจา้ง 3 ปี) 
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(2) ซ้ืออาคารพรอ้มท่ีดิน / รีไฟแนนซ ์

อาคารและทีด่นิอยู่ทีต่รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….…ต าบล……………………………………………

อ าเภอ/เขต……….……………………………………….จงัหวดั………………………………………………………....โฉนดเลขที…่…………………………..…………...

จ านวนเนื้อที…่……………..ไร่………………….งาน….……..………วา ราคาตารางวาละ……….…………………….บาท ประเภทของอาคาร  บา้นจดัสรร 

ตกึแถว…………….ช ัน้  อืน่ๆ ……………………..ราคาอาคาร………………………….บาท รวมราคาอาคารและทีด่นิ………………….……………บาท 

ค าชี้แจงประกอบเกี่ยวกบัทีด่นิและอาคาร พรอ้มดว้ยภาพถ่ายอาคารดา้นหนา้และดา้นขา้ง รวมท ัง้เหตุผลความจ าเป็นในการซื้อทีด่นิ………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(3) สรา้งอาคาร 

ทีด่นิทีจ่ะสรา้งอาคารอยู่ทีต่รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….…ต าบล……………………………………

อ าเภอ/เขต…………………………………….จงัหวดั………………………………………………………....เป็นกรรมสทิธิ์ของ……………………………..…………...

ลกัษณะอาคารทีจ่ะสรา้ง  บา้นทีอ่ยู่อาศยั  ตกึแถว  อืน่ๆ ราคาก่อสรา้งประมาณ……………………………….บาท  

ค าชี้แจงประกอบเกี่ยวกบัอาคารทีจ่ะสรา้งพรอ้มกบัรูปแบบรายการ  รวมท ัง้เหตผุลความจ าเป็นในการสรา้งอาคาร…………………..…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(4) ต่อเติมปรบัปรุงอาคารหรือที่ดิน 

 ต่อเตมิหรอืปรบัปรุงอาคารทีต่รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….ต าบล……………………………

อ าเภอ/เขต…………………………………….จงัหวดั………………………………………………………....เป็นกรรมสทิธิ์ของ……………………………..…………...

ราคาทีจ่ะต่อเตมิหรอืปรบัปรุงประมาณ……………………………….บาท โดย (รายละเอยีดชื่อผูร้บัจา้งเหมาก่อสรา้งปรบัปรุงและทีต่ดิต่อ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ปรบัปรุงทีด่นิทีซ่อย………………………………………….ถนน……………………………………….ต าบล………………..…………………………

อ าเภอ/เขต……………………………………….จงัหวดั………………………………………………………....เป็นกรรมสทิธิ์ของ……………………………..…………..

ราคาทีจ่ะปรบัปรุงทีด่นิประมาณ……………………………….บาท โดย (รายละเอยีดชื่อผูร้บัจา้งเหมา)……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ค าชี้แจงประกอบเกี่ยวกบัการต่อเตมิหรอืปรบัปรุงอาคาร  หรอืปรบัปรุงทีด่นิพรอ้มดว้ยรูปและแบบรายงาน    รวมท ัง้เหตผุลความจ าเป็นในการ

ต่อเตมิหรอืปรบัปรุง……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(5) ซ้ือรถยนต ์

รถยนตท์ีจ่ะซื้อยีห่อ้……………………………………………………………………….……….…………ราคา……………………………………..บาท  

สภาพรถยนต์ รถใหม่  รถใชแ้ลว้ ซื้อจาก…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(6) อืน่ๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     

         ขอ้ 2. ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูเ้งนิกูพ้ิเศษ   จ านวน……………………… บาท  เพือ่การ……………………………..…………..… 

และถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูพ้เิศษแลว้ ขา้พเจา้ขอส่งคนืตน้เงนิเป็นงวดรายเดอืนเท่าๆ กนั งวดละ…………………บาท พรอ้มดอกเบี้ยในอตัรา

รอ้ยละ…………….ต่อปี เป็นจ านวน………………..….งวด ส่งแบบ คงตน้/คงยอด ต ัง้แต่เดอืนถดัจากเดอืนทีส่หกรณจ่์ายเงนิกูใ้หก้บัขา้พเจา้ 
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ขอ้ 3. ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยู่ในสหกรณ์  รวม……………………..หุน้ เป็นเงนิ………..…………..……….. บาท และขา้พเจา้ส่งเงนิ

ค่าหุน้รายเดอืนอยู่ในอตัรา………………… บาท 

ขอ้ 4. นอกจากค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ในสหกรณ์   ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัในการขอกูเ้งนิกูพ้เิศษคร ัง้นี้ คอื 

4.1 ที่ดินเพื่อจ านองเป็นประกนั   (ตอ้งแนบส าเนาภาพถ่ายโฉนดพรอ้มเอกสารทีจ่  าเป็นประกอบ) 

(1) โฉนดเลขที…่…………………………………………………………ระวาง……..…………………..เลขทีด่นิ……..…………………..

หนา้ส  ารวจ……………………..เลม่……………..หนา้……………...ต าบล………………………………………อ าเภอ/เขต………………………………………………

จงัหวดั………………………………………จ านวนเนื้อที…่…………..ไร่……………..งาน……………..วา ราคาประมาณ………………………………………..บาท 

ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของ…………………………………………………อายุ……………..ปี ชื่อบดิารมารดา……………………………………………………………….……

ทีอ่ยู่เจา้ของกรรมสทิธิ์……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(2) โฉนดเลขที…่…………………………………………………………ระวาง……..…………………..เลขทีด่นิ……..…………………..

หนา้ส  ารวจ……………………..เลม่……………..หนา้……………...ต าบล………………………………………อ าเภอ/เขต………………………………………………

จงัหวดั………………………………………จ านวนเนื้อที…่…………..ไร่……………..งาน……………..วา ราคาประมาณ………………………………………..บาท 

ซึง่เป็นกรรมสทิธิ์ของ…………………………………………………อายุ……………..ปี ชื่อบดิารมารดา……………………………………………………………….……

ทีอ่ยู่เจา้ของกรรมสทิธิ์……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แผนที่สงัเขปทางไปที่ดินที่จะน ามาจ านองเป็นประกนักบัสหกรณ์ 
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4.2 หลกัทรพัยอ์ืน่ๆ เช่น หลกัทรพัยร์ฐับาล เอกสารเงนิฝากประจ าในสหกรณน์ี้หรอืสถาบนัการเงนิอืน่ ซึง่จะจ าน าเป็นประกนั 

1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

(ตอ้งแนบส าเนารายการเงนิฝากในสหกรณห์รอืหลกัทรพัยร์ฐับาล  มาพรอ้มกบัค าขอกูด้ว้ย) 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้รบัรองว่าจะใหข้อ้ความจริง  และความร่วมมอืแก่กรรมการเงนิกูห้รอืบคุลอืน่ซึง่สหกรณม์อบใหต้รวจสอบและท า

รายงานเกี่ยวกบัค าขอกูร้ายนี้ 

ขอ้ 6. ในการรบัเงนิกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสอืกูส้  าหรบัเงนิกูพ้เิศษใหไ้วต่้อสหกรณต์ามแบบทีส่หกรณก์ าหนด 

ขอ้ 7. ขา้พเจา้จะสง่จ านวนเงนิกูพ้ิเศษ  ซึง่ขา้พเจา้ไดร้บัท ัง้หมดเขา้ฝากในประเภทเงนิฝากสะสมทรพัยใ์นสหกรณเ์พือ่ถอนไปใช ้

เป็นคราวๆ ตามความจ าเป็น 

ในกรณีทีผู่ข้อกูไ้ม่อาจปฏบิตัติามความในวรรคก่อนได ้ใหช้ี้แจงเหตผุลพเิศษไวต่้อไปนี้…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

ขอ้ 8. ในการกูเ้งนิตามค าขอนี้ ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตจากคู่สมรส ซึง่พรอ้มทีจ่ะท  าค าอนุญาตใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสอืกูน้ี้ดว้ย 

ขอ้ 9. ขา้พเจา้จะตดิตามผลการอนุมตัขิองคณะกรรมการเงนิกู ้และปฏบิตัติามมตใินเรื่องทีเ่กี่ยวกบัค าขอกูข้องขา้พเจา้ทกุประการ 

 

(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูข้อกู ้

ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัผูกู้ ้

1. ผูกู้ต้อ้งเตรยีมหาและชี้หมดุหลกัเขตทีด่นิ ทีเ่สนอเป็นหลกัประกนั 

2. ตอ้งยืน่ส  าเนาโฉนดทกุหนา้พรอ้มกบัค าขอกูพ้เิศษ 

3. ผูกู้ต้อ้งเสยีค่าธรรมเนียมส าหรบัการกูเ้งนิกูพ้เิศษตามทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ายนิยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่กู้ม้คู่ีสมรส)  

 
 ขา้พเจา้……………………………………………………..………..เป็นคู่สมรสของ………………………………………...…………………………… 

ยนิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้กูเ้งนิจากสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งนี้ ตามหนงัสอืสญัญากูเ้งนิขา้งตน้นี้และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 

 
…………………………………………………….คู่สมรสผู ้ ใหค้ ายนิยอม          ………………………………………………………ผูกู้เ้งนิ

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

 

1. ผูข้อกูเ้ป็นสมาชกิในสหกรณน์ี้ตดิต่อกนัต ัง้แต่………………………………….…………….จนถงึวนัทีย่ืน่ค าขอกูเ้ป็นเวลา……….……….ปี 

…………….เดอืน…………….วนั 

2. ในเวลานี้ผูข้อกูม้หีุน้อยู่ในสหกรณ ์ รวม………………………………………หุน้ (เป็นเงนิ………………………………………………….บาท) 

และส่งเงนิสะสมรายเดอืน เดอืนละ………………………………………………….หุน้ (……………….…………….……………………………………………….) 

3. ในเวลานี้ ผูข้อกูม้หีนี้สนิในฐานะผูกู้ต่้อสหกรณป์ระการใดบา้งหรอืไม่………………………………………………….…………………………. 

….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….….…………………………..… 

4. ผูข้อกูเ้คยผดินดัการส่งเงนิช าระหนี้ หรอืขาดส่งเงนิสะสมรายเดอืนหรอืไม่………………………………….…………………………………… 

…………….………………………………………………….………………………………………………….…………….………………………………………………….……..… 

5. ขอ้ชี้แจงอืน่ๆ…………….……………………………….………………………………………………….……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(ลงชื่อ)…………………..……………………………….เจา้หนา้ที ่

…………………./………………../…………… 

เสนอคณะกรรมการเงนิกูเ้พือ่พจิารณา 

 

(ลงชื่อ)…………………..……………………………….กรรมการผูจ้ดัการ 

   …………………./………………../…………… 

 

บนัทกึการวนิิจฉยั 

 

คณะกรรมการเงนิกูใ้นการประชมุ คร ัง้ที…่……./………วนัที…่……………………………………………มกีรรมการเงนิกูผู้เ้ขา้ประชมุพจิารณา

ค าขอกูเ้งนิกูพ้เิศษรายนี้ จ  านวน………………..คน ไดล้งมตโิดยคะแนนเสยีง………………………………ดงัต่อไปนี้……………………………………………… 

….………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

มติที่ประชุม….………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)…………………..……………………………….กรรมการเลขานุการเงนิกู ้

…………………./………………../…………… 

คณะกรรมการด าเนินการรบัทราบในคราวประชมุคร ัง้ที…่…………/……………ในวนัที…่…………………………….. 

มติที่ประชุม….………………………………………………….……………………………………………….…………………………………………………………………… 

(ลงชื่อ)…………………..……………………………….กรรมการเลขานุการ 

…………………./………………../…………… 

 

 


