รับที…
่ ………………….
วันที…
่ ………………….
ผูร้ บั …………………….

หนังสือกูท้ …
่ี …………
วันที…
่ ……………….

คำขอกู้เงิ นพิ เศษ
เขียนที่…………………………………….…………..
วันที่…….เดือน……………..พ.ศ……………….……
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ พระจอมเกล้ าพระนครเหนือ จากัด
ข้ าพเจ้ า………………………………...................สมาชิกเลขทะเบียนที่………………..…….อายุ…….…..ปี
รับราการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง………………………………หน่วยงาน………….........................………..……
อัตราเงินเดือน……………บาทอยู่บ้านเลขที่…………….ถนน……………….……ตาบล/แขวง………….….…….…...
อาเภอ/เขต……………………………..……จังหวัด……..………….....…….…….โทรศัพท์……………………….…….
สถานภาพ โสด สมรส หม้ าย คูส่ มรส (ถ้ ามี) ชื่อ………………………..……...อายุ.…………..ปี
อาชีพ………………………..………สถานที่ทางาน…………………………………………………………………..……
ตาแหน่ง……………………….………....อัตราเงินเดือน…………………………บาท
ขอเสนอคาขอกู้เงินพิเศษ
จานวน……………..……………..บาท ดังนี ้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในการขอกูเ้ งิน (โปรดกาเครือ่ งหมาย / หน้าข้อทีต่ อ้ งการ)
ซือ้ ทีด่ นิ
ซือ้ อาคารพร้อมทีด่ นิ
สร้างอาคาร
ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือทีด่ นิ
การลงทุนประกอบอาชีพ
ซือ้ รถยนต์
ศึกษาต่อ
กูพ้ เิ ศษเพื่อกรณีพเิ ศษ
อื่น ๆ
(โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างตามวัตถุประสงค์ทข่ี อกู)้

ซื้อที่ดิน
ทีด่ นิ จะซือ้ อยูท่ ่ี ตรอก/ซอย………….……….ถนน…………………….ตาบล/แขวง……………………………
อาเภอ/เขต……………………..……จังหวัด……………………………..โฉนดเลขที…
่ …………….………….………...
เนื้อที…
่ ….ไร่…..…งาน…………ตารางวา ไร่หรือตารางวาละ…………...บาท เป็ นเงิน…………………………..บาท
คาชีแ้ จงประกอบ…………………………………………………………………………………………………

ซื้ออำคำรพร้อมที่ดิน
อาคารเลขที…
่ ……………และทีด่ นิ อยูท่ ต่ี รอก/ซอย……………………..….ถนน……………..…………….
ตาบล/แขวง………………………อาเภอ/เขต………………จังหวัด………………..โฉนดเลขที…
่ ………………...
จานวนเนื้อที…
่ ……..ไร่………งาน…………..…ตารางวา ไร่หรือตารางวาละ…………………..…บาท
ราคาทีด่ นิ ………………………………บาท

-2ประเภทของอาคาร
บ้านจัดสรร
ตึกแถว……..ชัน้
อื่น ๆ………………………..…
ราคาอาคาร……………………………บาท รวมราคาอาคารและทีด่ นิ ……………………………………….บาท
คาชีแ้ จงประกอบ……………………………………………………………………..…………………………………

สร้ำงอำคำร
ทีด่ นิ ทีจ่ ะสร้างอาคารอยู่ท่ี ตรอก/ซอย…….………………..….……..ถนน.......…….…………………………...
ตาบล/แขวง………………………....อาเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………….………..
เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ…………….………………ลักษณะอาคารทีจ่ ะสร้าง
บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
ตึกแถว
อื่น ๆ …………………………….……ราคาก่อสร้างประมาณ…..……………………………………...บาท
คาชีแ้ จงประกอบ………………………………………………………………………………………….…………

ต่อเติ มปรับปรุงอำคำรหรือที่ดิน
(1) ต่อเติมปรับปรุงอาคาร เลขที…
่ ………..ตรอก/ซอย…………………….ถนน……………...…….…
ตาบล/แขวง…………......……………..อาเภอ/เขต……….............…………..จังหวัด………...................…….
เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ……………...................….ราคาทีจ่ ะต่อเติมหรือปรับปรุงประมาณ……...........…………บาท
คาชีแ้ จงประกอบ……………………………………………………………………………………..…………..…
(2) ปรับปรุงทีด่ นิ ตรอก/ซอย…...................………………….ถนน…………………….……………..
ตาบล/แขวง……………….............อาเภอ/เขต………….……..….....……..จังหวัด……………...........……....
เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ……………….……................…ราคาทีจ่ ะปรับปรุงทีด่ นิ ……….....................…………บาท
คาชีแ้ จงประกอบ……………………………………………………………………………………………………..

กำรลงทุนประกอบอำชีพ
(1) เหตุผล……………………………………………………………………………………………………
(2) แผนงาน………………………………………………………………………………………………….
(3) ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั จากการลงทุน………………………………………………………………………
(4) การประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ กระทาในเขตใดและได้รบั อนุญาตจากทางการ หรือจากเจ้า
ของเคหะแล้วหรือยัง (เพราะเหตุใด)……………………………………………………..…………………….……
(5) ข้าเจ้ามีประสบการณ์เกีย่ วกับการประกอบอาชีพ ดังนี้………………………………………………..

ซื้อรถยนต์
รถยนต์ใหม่
ใช้แล้ว
วันทีจ่ ดทะเทียน……………………...ยีห่ อ้ …………………...ทะเบียนรถยนต์………………..………..
รุน่ ……..………….ปี ………………...สี…………………..…….ราคา………….…………………..…………บาท
คาชีแ้ จงประกอบ………………………………………………………………………………………………………

-3ศึกษำต่อ
สถานศึกษา....................................................................ระดับ……..………….……………………..
สาขา……………………...........................…….....ประเทศ..............................…..........…..…….…………….
เมือง......................................................ระยะเวลาการศึกษา…………...........................…..………..…………
คาชีแ้ จงประกอบ………….……………………………………………………………………………………………

กรณี พิเศษ / อื่นๆ
วัตถุประสงค์………………………………………………………………………………..…………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………
คาชีแ้ จงประกอบ………………………………………………………………………………………….……………
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษของสหกรณ์ จานวน…....................................…….บาท
(………………………………….........…......................……) ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกูพ้ เิ ศษ ข้าพเจ้าขอส่งคืนดังนี้
ส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ…………....…..บาท (พร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามอัตรา
ทีส่ หกรณ์ทก่ี าหนด) เป็ นจานวน……......………งวด
ส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบีย้ เป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ…………………..………….......บาท
เป็ นจานวน……......…………………งวด
ข้อ 3.ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ รวม…….………หุน้ เป็ นเงิน………………….บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน เดือนละ…………………….บาท
ข้อ 4. นอกจากค่าหุน้ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการ
ขอกูเ้ งินพิเศษครัง้ นี้ คือ
4.1 ทีด่ นิ เพื่อจานองเป็ นประกัน ต้องเป็ นทีด่ นิ ทีป่ ลอดภาระจานอง (แนบสาเนาภาพถ่ายโฉนด)
(1.)โฉนดเลขที…
่ ………….….........ระวาง……..………………เลขทีด่ นิ …...........………............
หน้าสารวจ……....................เล่ม…….............…หน้า…................ตาบล/แขวง……….............................…..
อาเภอ/เขต…...............…........…………..………จังหวัด………………………………….........….......….......
จานวนเนื้อที…
่ ….....….ไร่……......…งาน…….....…ตารางวา ราคาประมาณ……………........................บาท
ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ……………………...............................................................................................……
2.)โฉนดเลขที…
่ ……...................ห้องชุดเลขที…
่ ................…………ชัน้ ที.่ .......………...........…
อาคารเลขที…
่ …..................ชื่ออาคารชุด……..............................…ทะเบียนอาคารชุดเลขที…
่ ……..............
ตาบล/แขวง……....….......................…..อาเภอ/เขต…..............…........…………จังหวัด………...........…...…
จานวนเนื้อที…
่ ……….....…ตารางเมตร ราคาประมาณ…………………..…………………..……...........…บาท
ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ……………………................................................................................................……

-44.2 หลักทรัพย์อ่นื ได้แก่ เอกสารเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึง่ จะจานาเป็ นประกันดังนี้
(1)……………………………………………………………………………………….
(2)……………………………………………………………………………………….
(แนบสาเนาพันธบัตรหรือสาเนาเอกสารเงินฝาก)
ข้อ 5.ข้าพเจ้ารับรองว่า จะให้ขอ้ ความจริงและความร่วมมือแก่กรรมการดาเนินการ หรือบุคคลอื่นซึง่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯมอบให้ตรวจสอบ และทารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษรายนี้
ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะทาหนังสือกูส้ าหรับเงินกูพ้ เิ ศษ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯตามแบบที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯกาหนด
ข้อ 7. ข้าพเจ้าจะส่งจานวนเงินกูพ้ เิ ศษ ซึง่ ข้าพเจ้าได้รบั เข้าฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อถอนไปใช้เป็ น
คราว ๆ ตามความจาเป็ น
ข้อ 8. ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ี ข้าพเจ้าได้รบั คายินยอมจากคู่สมรส ซึง่ พร้อมทีท่ าคายินยอมให้ไว้เป็ น
หลักฐานในหนังสือกู้
ข้อ 9. ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของคณะกรรมการดาเนินการทุกประการ

ลงลายมือชื่อ…………………………………….ผูข้ อกู้

คำยิ นยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี กู้ มู้ คี ่สู มรส)
เขียนที…
่ ………….……………………
วันที…
่ ………………………………
ข้าพเจ้า นาย/นาง………………………………………………………………………….เป็ น สามี/ภรรยา
ของนาย/นาง……………………….......…….ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง......................………………………………
กูเ้ งินของสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด ตามคาขอกูเ้ งินข้างต้นนี้
ลงลายมือชื่อ………………………………………สามี/ภรรยา
ลงลายมือชื่อ………………..…………………….คู่สมรส (ผูก้ ู)้
(……………………………………..)

