เอกสารประกอบ
 สําเนาบัตร
 สําเนาทะเบียนบ้าน
 สลิปเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือน
 สัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี )

หนังสือกูท้ …่ี …………………………………
วันที…่ …………/……………/……………
บัญชีเงินกูท้ …่ี ………………………………

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด

คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษ

เขียนที…่ ……….………………………………………
วันที…่ ……………. เดือน………………………………พ.ศ……………………

เรียน คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………….……………………………………ปัจจุบนั อายุ………ปี เลขทะเบียนสมาชิก………… อายุสมาชิก………..ปี
เป็ น  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง...…………................……………สังกัด(ภาควิชา)……………………………….....…….……
คณะ/สํานัก……………………………...……….….… ประจํา มจธ.  บางมด  บางขุนเทียน  ราชบุรี  อืน่ ๆ.......................................
ได้รบั เงินได้รายเดือน………….……………………บาท โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน…………………………..……..โทรศัพท์มอื ถือ………………………..………………..
ทีอ่ ยู่เลขที…่ ………………. หมู่ท…่ี …………….. ตรอก/ซอย………………………………….. ถนน………………………………..…….…….………………
ตําบล/แขวง…………………..…….…….………….…….. อําเภอ/เขต…………………………………..………… จังหวัด…………………………….……………………
รหัสไปรษณีย…์ …………… โทรศัพท์ (บ้าน) ……………..…………… ฐานะการสมรส  โสด  สมรสแล้ว  หม้าย  อืน่ ๆ.................
กรณีสมรสแล้ว คู่สมรส ชื่อ………….…………………………………………………………………………….….อาชีพ………………………………………….
สถานทีท่ าํ งาน……………………………………………………………………….โทรศัพท์…………………………………..เงินได้รายเดือน…………………………บาท

ข้าพเจ้าขอเสนอคําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษ ดังนี้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในการขอกู ้ (โปรดกาเครื่องหมาย/ใน ทีต่ อ้ งการ)
(1)  ซื้อทีด่ นิ
(3)  สร้างอาคาร
(5)  ซื้อรถยนต์

(2)  ซื้ออาคารพร้อมทีด่ นิ / รีไฟแนนซ์
(4)  ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือทีด่ นิ
(6)  อืน่ ๆ ……………………………………………………..

โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างตามวัตถุประสงค์ท่ขี อกู ้
(1) ซื้อที่ดิน
ทีด่ นิ ทีจ่ ะซื้ออยู่ทต่ี รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….…ตําบล………………………………………………..
อําเภอ/เขต……….……………………………………….จังหวัด………………………………………………………....โฉนดเลขที…่ …………………………..…………...
จํานวนเนื้อที…่ ……………..ไร่………………….งาน….…………วา ราคาตารางวาละ………………………….บาท เป็ นเงิน………………………………….…..บาท
สภาพทัวไปของที
่
ด่ นิ (การปรับปรุงทีด่ นิ ถนน ลําคลอง ตลาด ไฟฟ้ า ประปา ฯลฯ) รวมทัง้ เหตุผลความจําเป็ นในการซื้อทีด่ นิ …….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(2) ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน / รีไฟแนนซ์

-2-

อาคารและทีด่ นิ อยู่ทต่ี รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….…ตําบล……………………………………………
อําเภอ/เขต……….……………………………………….จังหวัด………………………………………………………....โฉนดเลขที…่ …………………………..…………...
จํานวนเนื้อที…่ ……………..ไร่………………….งาน….……..………วา ราคาตารางวาละ……….…………………….บาท ประเภทของอาคาร  บ้านจัดสรร
ตึกแถว…………….ชัน้  อืน่ ๆ ……………………..ราคาอาคาร………………………….บาท รวมราคาอาคารและทีด่ นิ ………………….……………บาท
คําชี้แจงประกอบเกี่ยวกับทีด่ นิ และอาคาร พร้อมด้วยภาพถ่ายอาคารด้านหน้าและด้านข้าง รวมทัง้ เหตุผลความจําเป็ นในการซื้อทีด่ นิ …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(3) สร้างอาคาร
ทีด่ นิ ทีจ่ ะสร้างอาคารอยู่ทต่ี รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….…ตําบล……………………………………
อําเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด………………………………………………………....เป็ นกรรมสิทธิ์ของ……………………………..…………...
ลักษณะอาคารทีจ่ ะสร้าง  บ้านทีอ่ ยู่อาศัย  ตึกแถว  อืน่ ๆ ราคาก่อสร้างประมาณ……………………………….บาท
คําชี้แจงประกอบเกี่ยวกับอาคารทีจ่ ะสร้างพร้อมกับรูปแบบรายการ รวมทัง้ เหตุผลความจําเป็ นในการสร้างอาคาร…………………..……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(4) ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน
 ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารทีต่ รอก/ซอย………………………………….ถนน………………………………….ตําบล……………………………
อําเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด………………………………………………………....เป็ นกรรมสิทธิ์ของ……………………………..…………...
ราคาทีจ่ ะต่อเติมหรือปรับปรุงประมาณ……………………………….บาท โดย (รายละเอียดชื่อผูร้ บั จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและทีต่ ดิ ต่อ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 ปรับปรุงทีด่ นิ ทีซ่ อย………………………………………….ถนน……………………………………….ตําบล………………..…………………………
อําเภอ/เขต……………………………………….จังหวัด………………………………………………………....เป็ นกรรมสิทธิ์ของ……………………………..…………..
ราคาทีจ่ ะปรับปรุงทีด่ นิ ประมาณ……………………………….บาท โดย (รายละเอียดชื่อผูร้ บั จ้างเหมา)………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คําชี้แจงประกอบเกี่ยวกับการต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือปรับปรุงทีด่ นิ พร้อมด้วยรูปและแบบรายงาน รวมทัง้ เหตุผลความจําเป็ นในการ
ต่อเติมหรือปรับปรุง……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(5) ซื้อรถยนต์
รถยนต์ทจ่ี ะซื้อยีห่ อ้ ……………………………………………………………………….……….…………ราคา……………………………………..บาท
สภาพรถยนต์ รถใหม่  รถใช้แล้ว ซื้อจาก……………………………………………………………………………………………………………………………..

(6) อืน่ ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ จํานวน……………………… บาท เพือ่ การ……………………………..…………..…
และถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกูพ้ เิ ศษแล้ว ข้าพเจ้าขอส่งคืน งวดละ………………………………บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ………………….ต่อปี
เป็ นจํานวน………………..….งวด ส่งแบบ คงต้น/คงยอด ตัง้ แต่เดือนถัดจากเดือนทีส่ หกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้กบั ข้าพเจ้า

-3ข้อ 3. ในเวลานี้ ขา้ พเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์ รวม……………………..หุน้ เป็ นเงิน………..…………..……….. บาท และข้าพเจ้าส่งเงิน
ค่าหุน้ รายเดือนอยู่ในอัตรา………………… บาท

ข้อ 4. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษครัง้ นี้ คือ
4.1 ที่ดินเพื่อจํานองเป็ นประกัน (ต้องแนบสําเนาภาพถ่ายโฉนดพร้อมเอกสารทีจ่ าํ เป็ นประกอบ)
(1) โฉนดเลขที…่ …………………………………………………………ระวาง……..…………………..เลขทีด่ นิ ……..…………………..
หน้าสํารวจ……………………..เล่ม……………..หน้า……………...ตําบล………………………………………อําเภอ/เขต………………………………………………
จังหวัด………………………………………จํานวนเนื้อที…่ …………..ไร่……………..งาน……………..วา ราคาประมาณ………………………………………..บาท
ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………………อายุ……………..ปี ชื่อบิดารมารดา……………………………………………………………….……
ทีอ่ ยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(2) โฉนดเลขที…่ …………………………………………………………ระวาง……..…………………..เลขทีด่ นิ ……..…………………..
หน้าสํารวจ……………………..เล่ม……………..หน้า……………...ตําบล………………………………………อําเภอ/เขต………………………………………………
จังหวัด………………………………………จํานวนเนื้อที…่ …………..ไร่……………..งาน……………..วา ราคาประมาณ………………………………………..บาท
ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………………อายุ……………..ปี ชื่อบิดารมารดา……………………………………………………………….……
ทีอ่ ยู่เจ้าของกรรมสิทธิ์……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนที่สงั เขปทางไปที่ดินที่จะนํ ามาจํานองเป็ นประกันกับสหกรณ์

-44.2 หลักทรัพย์อน่ื ๆ เช่น หลักทรัพย์รฐั บาล เอกสารเงินฝากประจําในสหกรณ์น้ หี รือสถาบันการเงินอืน่ ซึง่ จะจํานําเป็ นประกัน
1)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(ต้องแนบสําเนารายการเงินฝากในสหกรณ์หรือหลักทรัพย์รฐั บาล มาพร้อมกับคําขอกูด้ ว้ ย)
ข้อ 5. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้ขอ้ ความจริง และความร่วมมือแก่กรรมการเงินกูห้ รือบุคลอืน่ ซึง่ สหกรณ์มอบให้ตรวจสอบและทํา
รายงานเกี่ยวกับคําขอกูร้ ายนี้
ข้อ 6. ในการรับเงินกู ้ ข้าพเจ้าจะได้ทาํ หนังสือกูส้ าํ หรับเงินกูพ้ เิ ศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กาํ หนด
ข้อ 7. ข้าพเจ้าจะส่งจํานวนเงินกูพ้ ิเศษ ซึง่ ข้าพเจ้าได้รบั ทัง้ หมดเข้าฝากในประเภทเงินฝากสะสมทรัพย์ในสหกรณ์เพือ่ ถอนไปใช้
เป็ นคราวๆ ตามความจําเป็ น
ในกรณีทผ่ี ูข้ อกูไ้ ม่อาจปฏิบตั ติ ามความในวรรคก่อนได้ ให้ช้ แี จงเหตุผลพิเศษไว้ต่อไปนี้……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
ข้อ 8. ในการกูเ้ งินตามคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้รบั อนุญาตจากคู่สมรส ซึง่ พร้อมทีจ่ ะทําคําอนุญาตให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสือกูน้ ้ ดี ว้ ย
ข้อ 9. ข้าพเจ้าจะติดตามผลการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการเงินกู ้ และปฏิบตั ติ ามมติในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับคําขอกูข้ องข้าพเจ้าทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………….ผูข้ อกู ้

ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับผูก้ ู ้
1. ผูก้ ูต้ อ้ งเตรียมหาและชี้หมุดหลักเขตทีด่ นิ ทีเ่ สนอเป็ นหลักประกัน
2. ต้องยืน่ สําเนาโฉนดทุกหน้าพร้อมกับคําขอกูพ้ เิ ศษ
3. ผูก้ ูต้ อ้ งเสียค่าธรรมเนียมสําหรับการกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษตามทีค่ ณะกรรมการกําหนด

คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ูก้ ูม้ คี ู่สมรส)
ข้าพเจ้า……………………………………………………..………..เป็ นคู่สมรสของ………………………………………...……………………………
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือสัญญากูเ้ งินข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
…………………………………………………….คู่สมรสผู ให้
้ คาํ ยินยอม
(……………………………………………………)

………………………………………………………ผูก้ ูเ้ งิน
(…………………………………………………..…)

-5-

บันทึกของเจ้าหน้าที่
1. ผูข้ อกูเ้ ป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ีตดิ ต่อกันตัง้ แต่………………………………….…………….จนถึงวันทีย่ น่ื คําขอกูเ้ ป็ นเวลา……….……….ปี
…………….เดือน…………….วัน
2. ในเวลานี้ผูข้ อกูม้ หี นุ ้ อยู่ในสหกรณ์ รวม………………………………………หุน้ (เป็ นเงิน………………………………………………….บาท)
และส่งเงินสะสมรายเดือน เดือนละ………………………………………………….หุน้ (……………….…………….……………………………………………….)
3. ในเวลานี้ ผูข้ อกูม้ หี นี้สนิ ในฐานะผูก้ ูต้ ่อสหกรณ์ประการใดบ้างหรือไม่………………………………………………….………………………….
….………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….….…………………………..…
4. ผูข้ อกูเ้ คยผิดนัดการส่งเงินชําระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือนหรือไม่………………………………….……………………………………
…………….………………………………………………….………………………………………………….…………….………………………………………………….……..…
5. ข้อชี้แจงอืน่ ๆ…………….……………………………….………………………………………………….…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)…………………..……………………………….เจ้าหน้าที่
…………………./………………../……………

เสนอคณะกรรมการเงินกูเ้ พือ่ พิจารณา
(ลงชื่อ)…………………..……………………………….กรรมการผูจ้ ดั การ
…………………./………………../……………

บันทึกการวินิจฉัย
คณะกรรมการเงินกูใ้ นการประชุม ครัง้ ที…่ ……./………วันที…่ ……………………………………………มีกรรมการเงินกูผ้ ูเ้ ข้าประชุมพิจารณา
คําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษรายนี้ จํานวน………………..คน ได้ลงมติโดยคะแนนเสียง………………………………ดังต่อไปนี้………………………………………………
….………………………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………………………

มติท่ีประชุม….………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………..……………………………….กรรมการเลขานุการเงินกู ้
…………………./………………../……………
คณะกรรมการดําเนินการรับทราบในคราวประชุมครัง้ ที…่ …………/……………ในวันที…่ ……………………………..

มติท่ีประชุม….………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………..……………………………….กรรมการเลขานุการ
…………………./………………../……………

