การยื่นขอกู้เงินกู้พเิ ศษ
หลักเกณฑ์การให้กเู้ งินกูพ้ ิเศษ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 0-3233-8627
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัว ผูก้ แู้ ละคู่สมรส
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ผูก้ แู้ ละคู่สมรส
3. สาเนาใบสาคัญการสมรส หรื อสาเนาใบสาคัญการหย่า หรื อสาเนามรณบัตร
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ผูก้ ูแ้ ละคู่สมรส
5. หนังสื อรับรองเงินเดือน ผูก้ แู้ ละคู่สมรส
6. หนังสื อรับรองความเป็ นโสด จากหน่วยงานต้นสังกัด
7. สลิปเงินเดือน ผูก้ ู้
8. หนังสื อประเมินราคาของกรมที่ดิน / สานักงานที่ดิน
9. สาเนาโฉนดที่ดิน หรื อ น.ส.3ก. หรื อ น.ส.3 เท่าฉบับจริ งทุกหน้า
10. สาเนาทะเบียนบ้านสิ่ งปลูกสร้าง พร้อมภาพถ่าย ภายในและภายนอกตัวอาคาร

กรณีหลักทรัพย์ไม่ ใช่ ของสมาชิกผู้ขอกู้
เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัว เจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส
2. สาเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส
3. สาเนาใบสาคัญการสมรส หรื อสาเนาใบสาคัญการหย่า หรื อสาเนามรณบัตร
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส
5. หนังสื อยินยอมให้นาหลักทรัพย์มาค้ าประกัน

ผู้ขอกู้หรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ ต้ องเตรียมหาหลักเขตให้ พบก่อนวันทีจ่ ะนัดไปตรวจสอบหลักทรัพย์ น้ัน
หากหาไม่ พบต้ องนัดบุคคลข้ างเคียงให้ มายืนยัน

ลาดับที่...................
วันที่.......................
เวลา.......................

โปรดติดต่อ
สหกรณ์หลังจาก
ที่ประชุมอนุมตั ิ

คาขอกู้เงินกู้พเิ ศษ
เขียนที่...........................................................................
วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. ..................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
ข้าพเจ้า............................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่................ อายุ...................ปี
เป็ น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา สังกัด / โรงเรี ยน..................................................................................
อาเภอ........................................ จังหวัด.................................... โทรศัพท์...............................ตาแหน่ง..............................
รับเงินเดือน............................... บาท เงินได้อื่น.............................. บาท รวมเงินได้รายเดือน.................................. บาท
สถานภาพ
โสด
สมรส /คู่สมรสชื่อ............................................................
หม้าย
สถานที่ทางานของคู่สมรส............................................................................................. โทรศัพท์ (มือถือ)..........................
รับเงินเดือน............................. บาท เงินได้อื่น............................... บาท รวมเงินได้รายเดือน................................... บาท
ที่อยูป่ ั จจุบนั ชื่ อหมู่บา้ น...................................... เลขที่.................. หมู่ที่.................. ซอย.................................
ถนน................................... ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด...........................
โทรศัพท์ (บ้าน)............................... โทรศัพท์ (มือถือ)................................
1) มีความประสงค์ขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ จานวน.............................. บาท (....................................................................)
2) วัตถุประสงค์ในการขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ เพื่อ.......
การเคหสงเคราะห์
การซื้ อยานพาหนะ
เป็ นทุนดาเนินธุ รกิจ
อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................................................................................
3) ข้อมูลหลักประกันเงินกู้ ดังนี้
3.1) ทุนเรื อนหุน้ เงินจานวน........................ บาท (ไม่เกินร้อยละ 95 ของค่าหุ น้ ที่สมาชิกถืออยูใ่ นสหกรณ์ฯ)
3.2) หลักทรัพย์รัฐบาล หรื อ เงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เจ้าของบัญชีชื่อ....................................................
บัญชีเลขที่.................................. จานวน........................... บาท (ไม่เกินร้อยละ 95 แห่งค่าของหลักทรัพย์)
3.3) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานอง (ไม่เกินร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์)
3.3.1) โฉนดที่ดินเลขที่................................ เลขที่ดิน................................ หน้าสารวจ...............................
ตาบล/แขวง............................................... อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................
เนื้อที่จานวน................... ไร่ ................... งาน ................... ตารางวา ราคา(ประมาณ)................................ บาท
ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ....................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น..............................................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ......................................

-23.3.2) โฉนดที่ดินเลขที่................................ เลขที่ดิน................................ หน้าสารวจ...............................
ตาบล/แขวง............................................... อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................
เนื้อที่จานวน................... ไร่ ................... งาน ................... ตารางวา ราคา(ประมาณ)................................ บาท
ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ....................................................................... เกี่ยวข้องเป็ น..............................................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ......................................
3.3.3) น.ส.3ก./น.ส.3 เลขที่............. เล่ม............. หน้า............. เลขที่ดิน............. ตาบล/แขวง....................
อาเภอ/เขต...................... จังหวัด...................... เนื้อที่จานวน................ ไร่ ................ งาน ................. ตารางวา
ราคา(ประมาณ)................................ บาท ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ.....................................เกี่ยวข้องเป็ น................
ที่อยูบ่ า้ นเลขที่.............................................................. โทรศัพท์ (บ้าน)................. โทรศัพท์ (มือถือ) ...............
3.3.4) สิ่ งปลูกสร้างเลขที่............. หมู่ที่............. ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต..........................
จังหวัด............................. ปลูกสร้างเมื่อพ.ศ. .................. รวมระยะเวลาที่ปลูกสร้างมา............. ปี
3.3.5) หลักทรัพย์ค้ าประกันอื่น ๆ ................................................................................................................
4) หากข้าพเจ้าได้รับอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษ ข้าพเจ้าขอชาระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กาหนดและ
ขอชาระหนี้เป็ นจานวน................ งวด ด้วยวิธีต่อไปนี้
4.1) ชาระเงินต้นเท่ากันทุกงวด งวดละ................... บาท พร้อมดอกเบี้ย (ยกเว้นงวดสุ ดท้าย)
4.2) ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด งวดละ................... บาท (ยกเว้นงวดสุ ดท้าย)
5) ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าได้ทาสัญญาเงินกูส้ าหรับเงินกูพ้ ิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตามแบบที่กาหนด
6) ข้าพเจ้าจะติดตามผลการอนุมตั ิของคณะกรรมการดาเนินการและปฏิบตั ิตามมติในเรื่ องที่เกี่ยวกับคาขอกูเ้ งิน
ของข้าพเจ้าทุกประการ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้ขอ้ ความที่เป็ นจริ งและให้ความร่ วมมือแก่คณะกรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบหมายให้ตรวจสอบและทารายงานที่เกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินนี้
7) กรณี ที่มีเจ้าหน้าที่หรื อคณะกรรมการดาเนินกร ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไปตรวจสอบหรื อ
สื บสวนข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นหลักประกันเงินกู้ ข้าพเจ้ายินดีรับภาระค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ได้แก่
ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พกั ตามที่สหกรณ์ฯ กาหนด
....................................... สมาชิกผูข้ อกู้
(..................................................)
บันทึกของเจ้ าหน้ าที่
1. ผูข้ อกูส้ มัครสมาชิกเมื่อ...................................... เป็ นระยะเวลา..........ปี .......... เดือน ถึงวันยืน่ คาขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ
2. มีทุนเรื อนหุน้ เป็ นเงินจานวน.............................. บาท
3. มีหนี้สิน ดังนี้ ก) เงินกูส้ ามัญจานวน....................... บาท, ข) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นจานวน....................... บาท,
ค) หนี้สินอื่น ๆ (ระบุ)...................................จานวน.................... บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น.......................... บาท
4. ผูข้ อกูเ้ คยผิดนัดการส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อการส่ งเงินชาระหนี้.......... งวด เป็ นเงินจานวน................... บาท
............................................. เจ้าหน้าที่
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รูปแผนที่ต้งั ทีด่ นิ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รู ปแผนที่ดงั กล่าวนี้ถูกต้องตรงตามโฉนดเลขที่............................. ซึ่ งนามาจานอง
เป็ นประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ
...................................................... ผูก้ ู้
(......................................................)
วันที่...............................................
........................................................... ผูเ้ ขียนแผนที่
(.........................................................)
วันที่..................................................

........................................................... ผูต้ รวจแผนที่
(.........................................................)
วันที่..................................................

