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หนังสื อกูท้ ี่ …………/…………
วันที่ ……..…/……..…/…..…..

คาขอที่ ……………………
วันที่ …..…/………/……..

คำขอกู้เงินกู้พเิ ศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จากัด
เขียนที่ …………………………………………..
วันที่ ……….. เดือน …………….. พ.ศ. ……….
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยรำชภัฏนครศรี ธรรมรำช จำกัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………….…………………………….…….. สมาชิกเลขทะเบียนที่
…………. อายุ …….. ปี เป็ น  ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างประจา  ลูกจ้างชัว่ คราว
- ง…………………………………………...........
 อื่น ๆ……………………………………………
ตาแหน่
หน่วยงาน/ภาควิชา..................................................กอง/คณะ..............................โทร................................
ที่อยูเ่ ลขที่.................หมู่ที่................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..........................................
ตาบล………………………………อาเภอ………………………… จังหวัด……………………………………...
สถานภาพ  โสด  สมรส  ม่าย  อื่น ๆ (ระบุ
คู่สมรสชื่อ………………………………. สถานที่ทางาน………………………. โทร….……………………….
ขอเสนอคาขอกูพ้ ิเศษ เพื่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช
จากัด โปรดใช้พิจารณา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ จานวนเงิน…………………บาท ( …………………………………..)
ข้อ 2. วัตถุประสงค์ในการขอกู้
2.1 เพื่อการเคหะสงเคราะห์

 ซื้ อที่ดินพร้อมบ้านแปลงหลักประกัน
 สร้างบ้านบนที่ดินของตน หรื อคู่สมรสและใช้เป็ นหลักประกัน
 ไถ่ถอนที่ดินพร้อมบ้านแปลงหลักประกันจากสถาบันการเงินอื่น
2.2 เพื่อการอื่น ๆ





ซื้ อที่ดิน
ซื้ อรถยนต์
ซื้ อบ้าน/ สร้างบ้าน (นอกเหนือจาก 2.1)
ต่อเติมปรับปรุ งอาคาร

 ลงทุนประกอบอาชีพเสริ ม
 ชาระหนี้
 อื่น ๆ ระบุ ……………………..
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ข้อ 3. ขอเสนอหลักประกันเงินกูด้ งั ต่อไปนี้
3.1  สิ ทธิเรี ยกร้องในทุนเรื อนหุน้ จานวน……………………………………..……… บาท
( …….……………………………………………………………………………………………)
3.2  เงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จานวน …………………………….………… บาท
3.2.1 บัญชีเลขที่ ………………………… ชื่อบัญชี ………………………………………
จานวนเงิน ………………. บาท (………………………………………………….)
3.2.2 บัญชีเลขที่ ………………………… ชื่อบัญชี ………………………………………
จานวนเงิน ………………. บาท (………………………………………………….)
3.2.3 บัญชีเลขที่ ………………………… ชื่อบัญชี ………………………………………
จานวนเงิน ………………. บาท (………………………………………………….)
3.3  พันธบัตรรัฐบาล จานวน…………………………………… บาท (ไม่เกินร้อยละ 80)
ประเภท ……………………………………………………………………………….
3.4  อสังหาริ มทรัพย์ ที่ดินหรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง จานวน …………………. แปลง
.3.4.1 โฉนด/น.ส. 3 ก. เลขที่………………….. ตาบล/เขต……………………………..
อาเภอ/เขต……………………………… จังหวัด ………………………………….
จานวนเนื้อที่ …………. ไร่ ………… งาน…………………..….…… ตารางวา ซึ่ง
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ.........……………………………………….……. เกี่ยวข้องกับผูก้ ู้
เป็ น …………………. ที่อยูเ่ จ้าของกรรมสิ ทธิ์………………………………………
…………………………………………………………………………………….
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับที่ดิน................................................................................................
3.4.2 โฉนด/น.ส. 3 ก. เลขที่………………….. ตาบล/เขต……………………………..
อาเภอ/เขต……………………………… จังหวัด ………………………………….
จานวนเนื้อที่ …………. ไร่ ………… งาน…………………..….…… ตารางวา ซึ่ง
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ.........……………………………………….……. เกี่ยวข้องกับผูก้ ู้
เป็ น …………………. ที่อยูเ่ จ้าของกรรมสิ ทธิ์………………………………………
…………………………………………………………………………………….
ข้อชี้แจงเกี่ยวกับที่ดิน..............................................................................................
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ข้อ 4. อัตราเงินเดือนของข้าพเจ้าในขณะนี้
เดือนละ ……………..………………………. บาท
รายได้พิเศษอื่น ๆ ของข้าพเจ้า (ถ้ามี)
เดือนละ ……………..………………………. บาท
ที่มา ……………………………………………………………………………………………..
คู่สมรสของข้าพเจ้ามีเงินเดือน
เดือนละ ………..……………………….. … บาท
รายได้พิเศษอื่น ๆ ของคู่สมรส (ถ้ามี)
เดือนละ ……………..………………………. บาท
ที่มา…………………………………………………………………………………………..
รวมรายได้ …………………………………… บาท
ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอชาระหนี้คืนเป็ นงวดรายเดือน พร้อมกับค่าดอกเบี้ยในอัตราที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กาหนดเป็ นระยะเวลา …………………..…….. งวด ด้วยวิธีต่อไปนี้ (เลือกวิธีเดียว)
5.1 ข้าพเจ้าขอผ่อนชาระเงินกูร้ ะบบเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด
งวดละ ………………………………. บาท (ยกเว้นงวดสุ ดท้าย) หรื อ
5.2 ข้าพเจ้าขอผ่อนชาระเงินกูร้ ะบบเงินต้นเท่ากันทุกงวด
งวดละ……………. บาท พร้อมดอกเบี้ยลดลงตามส่ วนของเงินต้นที่ลดลง
ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะทาสัญญาเงินกูส้ าหรับเงินกูพ้ ิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ตาม
แบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กาหนด
ข้า พเจ้า จะติ ด ตามผลการอนุ ม ัติ ข องคณะกรรมการด าเนิ น การ และจะปฏิ บ ัติ ต ามมติ ข อง
คณะกรรมการในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับคาขอกูข้ องข้าพเจ้า ตลอดจนจะให้ความร่ วมมื อแก่ คณะกรรมการดาเนิ นการ
หรื อบุคคลอื่นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มอบหมายให้ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูพ้ ิเศษของข้าพเจ้าทุก
ประการ
ข้อ 7. เมื่ อข้าพเจ้าได้รับ เงิ นกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพัน ตามข้อบังคับ และระเบี ยบของสหกรณ์ ทุ ก
ประการรวมถึงข้อต่อไปนี้
7.1 ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดื อนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ ในสัญญากู้ เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ ได้เสมอ
โดยปราศจากข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้ น
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7.2 ถ้าข้าพเจ้าพ้นจากสมาชิ กภาพสหกรณ์ ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใด ๆ ข้าพเจ้าจะจัดการชาระหนี้ ซ่ ึ ง
ข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นครบถ้วนทันที และยินยอมให้สหกรณ์นาเงินค่าหุ ้นที่ขา้ พเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์
หรื อเงินปั นผล หรื อเงินเฉลี่ยคืน หรื อเงินผลประโยชน์อื่นใด ที่ ขา้ พเจ้าพึงได้รับเพื่อหักชาระหนี้ ข้าพเจ้าต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน
ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แจ้งไว้เป็ นความจริ ง และจะนาเงินกูไ้ ปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่
แจ้ง ในข้อ 2 ถ้าหากข้าพเจ้าได้ใ ช้เงิ น กู้ผิ ดวัต ถุ ป ระสงค์ โดยมิ ไ ด้รับ อนุ ญ าตจากคณะกรรมการด าเนิ น การ
ข้าพเจ้าจะต้องชาระเงิ นกู้คืนทั้งเงิ นต้นพร้ อมดอกเบี้ ยที่ คา้ งสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ฯ อยู่ท้ งั หมดในทันที โดยไม่
คานึงถึงระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………….… ผูก้ ู้
(………………………………………..)

คำยินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้า …………………………………………………… ได้ยนิ ยอมให้ ……………………………….
ซึ่งเป็ นคู่สมรสของข้ าพเจ้ า กู้เงินจากสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากัด
(ลงลายมือชื่อ) ………………………………….… คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(………………………………………..)

แผนที่สังเขปแสดงที่ตงั ้ และทำงไปที่ดินที่จะนำมำจำนองสหกรณ์
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- คาชี้แจงเพิ่มเติม ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
- ความเห็นเจ้าหน้าที่  อนุมตั ิ  ไม่ควรอนุมตั ิ เนื่องจาก ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ ……………………………………… ผูจ้ ดั การ
( …………………………………….)
…………../…………../……………

กำรอนุมัตเิ งินกู้
 คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่ ……………….……….. ในการประชุมครั้งที่ ………………………………
เมื่อวันที่ ………………………….. มีมติอนุมตั ิเงินกูใ้ นวงเงิน ……………………………………. บาท
(……………………………………………………………….)
โดยมี/ ไม่มี เงื่อนไข ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ...............................................................กรรมการเงินกู้
ลงชื่อ...............................................................กรรมการเงินกู้
ลงชื่อ...............................................................กรรมการเงินกู้
ลงชื่อ...............................................................กรรมการเงินกู้

 โดยคาสั่งผูม้ ีอานาจ  อนุมตั ิ วงเงิน..............................บาท (........................................................)
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการเงินกู้
(.........................................................)
5
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เอกสำรประกอบกำรขอกู้ เงินกู้พเิ ศษ
1. สลิปเงินเดือนพร้อมใบเสร็ จสหกรณ์เดือนสุ ดท้ายก่อนการยืน่ กู้
2. สาเนาโฉนด ตราจอง หรื อ น.ส. 3ก. ฉบับไม่ยอ่ หรื อขยาย ครบทุกหน้า 1 ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัว (บัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ) ของผูก้ ู้ และคู่สมรสผูก้ ทู้ ี่ไม่หมดอายุ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 2 ชุด
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละของคู่สมรสผูก้ พู้ ร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 2 ชุด
5. หนังสื อยินยอมให้ทานิติกรรม ของคู่สมรสผูก้ ู้ 2 ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัว (บัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ) ของเจ้าของที่ดินและของคู่สมรสเจ้าของที่ดิน ที่ไม่
หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร 2 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และของคู่สมรสเจ้าของที่ดินพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 2 ชุด
8. หนังสื อยินยอมให้ทานิติกรรม ของคู่สมรสของเจ้าของที่ดิน 2 ชุด
9. เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สาเนาใบสาคัญการสมรส, สาเนาใบหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว หรื อชื่อสกุล,
ใบมรณะบัตร เป็ นต้น
10. เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น สัญญาจะซื้ อจะขาย, สัญญากูแ้ ละสัญญาจานองกับสถาบันการเงินอื่น แบบ
แปลนบ้าน และหนังสื อรับรองราคาประเมินที่ดินจากสานักงานที่ดิน (กรณี ที่ดินต่างจังหวัด นอกเหนือจากสงขลา
ยะลา และปัตตานี)

กรณีกำรขอกู้ เงินกู้พเิ ศษโดยใช้ ห้ นุ หรื อใช้ เงินฝำกเป็ นประกัน
1. สลิปเงินเดือนพร้อมใบเสร็ จเดือนสุ ดท้ายก่อนการยืน่ กู้
2. สาเนาบัตรประจาตัว (บัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ) ของผูก้ ู้ ที่ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยเจ้าของบัตร 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ พู้ ร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสาเนา 1 ชุด (กรณี ใช้เงินฝากค้ าประกัน)

