วันที่รับคำขอ.........................
ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความ

คำเตือน

คำขอกู้พเิ ศษ

ตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบคาขอ
กูน้ ้ ีดว้ ยลายมือของตนเองโดยถูกต้อง

เขียนที่.....................................

และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับ

วันที่.......................................

พิจารณา
เรี ยน คณะกรรมกำรดำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำญจนบุรี จำกัด

ข้ำพเจ้ำ..............................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่...................
อำยุ..............ปี เป็ น



ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง ตำแหน่ง................................................................................

สถำนที่ทำงำน...................................................................อำเภอ.......................................จังหวัดกำญจนบุรี
อัตรำเงินเดือน..............................บำท อยูบ่ ำ้ นเลขที่...............ซอย............................. ถนน...........................
ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์............................
สถำนะภำพปัจจุบนั
กรณี สมรส



โสด



สมรสแล้ว



หม้ำย

คู่สมรสชื่อ................................................................อำชีพ.....................................................

สถำนที่ทำงำน.....................................................................................โทรศัพท์...............................................
อัตรำเงินเดือน.....................................บำท
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในกำรขอกู้ ( โปรดทำเครื่ องหมำย
1. 

ซื้ ออำคำรพร้อมที่ดิน

2. 

สร้ำงอำคำร



ใน



ที่ตอ้ งกำร )

โปรดกรอกรำยละเอียดข้ำงล่ำงตำมวัตถุประสงค์ที่ขอกู้
(1)

ซื้ออำคำรพร้ อมทีด่ ิน
อำคำรและที่ดินอยูท่ ี่ ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................หมู่ที่.........

ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................
โฉนดเลขที่......................จำนวนเนื้อที่.......ไร่ ...........งำน............วำ รำคำตำรำงวำละ..............................บำท
รวมรำคำที่ดิน..........................................บำท

ประเภทของอำคำร

 บ้ำนจัดสรร  ตึกแถว...........ชั้น 

อื่นๆ...........................................................

รำคำอำคำร................................................บำท รวมรำคำอำคำรและที่ดิน................................................บำท
คำชี้แจง ประกอบเกี่ยวกับที่ดินและอำคำร พร้อมด้วยรู ปถ่ำยอำคำรด้ำนหน้ำ ด้ำนหลัง และด้ำนข้ำง รวมทั้ง
เหตุผลควำมจำเป็ นในกำรซื้ ออำคำรพร้อมที่ดิน................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(2)

สร้ ำงอำคำร
ที่ดินจะสร้ำงอำคำรที่อยู่ ตรอก/ซอย...............................ถนน..............................หมู่ที่.........

ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ...........................................................................................................................................
ลักษณะอำคำรที่จะสร้ำง



บ้ำนอยูอ่ ำศัย



ตึกแถว



อื่นๆ..........................................................

รำคำก่อสร้ำงประมำณ....................................................บำท
คำชี้แจง ประกอบเหตุผลเกี่ยวกับอำคำรที่จะสร้ำง พร้อมกับแบบรู ปแจ้งรำยกำร รวมทั้งเหตุผลควำมจำเป็ น
ในกำรซื้ ออำคำรพร้อมที่ดิน..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้อ 2 ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินพิเศษของสหกรณ์ฯ จำนวน..................................บำท
เพื่อกำร.................................................................และถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกูพ้ ิเศษ ข้ำพเจ้ำของส่ งคืนเงินกูเ้ ป็ น
งวดรำยเดือน จำนวน........................งวด โดยขอส่ ง


แบบสหกรณ์ ต้นเงินคงที่ ( พร้อมดอกเบี้ย )



แบบธนำคำร เงินรวมคงที่ ( ต้นเงินรวมกับดอกเบี้ย )

ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันในกำรขอกูเ้ งินพิเศษในครั้งนี้ คือ
1. โฉนดที่ดิน หรื อ น.ส.3ก. เลขที่......................................ระวำง................................

เลขที่ดิน......................หน้ำสำรวจ..................เล่มที่...................หน้ำ.........ตำบล/แขวง...................................
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................จำนวนเนื้ อที่............ไร่ ................งำน
...........วำ รำคำประเมินทำงรำชกำร..........................บำท ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ..........................................
อำยุ..........ปี ซึ่ งเป็ นบุตรของนำย...........................................นำง.............................................ที่อยูข่ อง
เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินบ้ำนเลขที่..............หมู่.........ถนน............................ตำบล/แขวง.............................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................................

2. โฉนดที่ดิน หรื อ น.ส.3ก. เลขที่......................................ระวำง................................

เลขที่ดิน......................หน้ำสำรวจ..................เล่มที่...................หน้ำ.........ตำบล/แขวง...................................
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................จำนวนเนื้ อที่............ไร่ ................งำน
...........วำ รำคำประเมินทำงรำชกำร..........................บำท ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของ..........................................
อำยุ..........ปี ซึ่งเป็ นบุตรของนำย...........................................นำง.............................................ที่อยูข่ อง
เจ้ำของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินบ้ำนเลขที่..............หมู่.........ถนน............................ตำบล/แขวง.............................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................................
หมำยเหตุ
1.

ข้ำพเจ้ำได้แนบแผนที่สังเขปไปที่ดินที่จะจำนองมำกับสหกรณ์ฯมำพร้อมคำขอกูน้ ้ ีแล้ว

2.

ที่ดินเสนอเพื่อจำนองค้ ำประกัน เป็ นที่ดินอันปลอดจำกกำรจำนองรำยอื่น และเป็ นที่มี
โฉนดหนังสื อรับรองกำรทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) ที่พร้อมจำนองได้

ข้อ 4 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำจะให้ขอ้ ควำมจริ งและร่ วมมือแก่กรรมกำรดำเนินกำรหรื อบุคคลอื่น
ซึ่ งสหกรณ์ฯ มอบให้ตรวจสอบและทำกำรรำยงำนเกี่ยวกับคำขอกูพ้ ิเศษรำยนี้
ข้อ 5 ในกำรรับเงินกูข้ ำ้ พเจ้ำจะได้ทำหนังสื อกูเ้ งินพิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตำมแบบที่
สหกรณ์กำหนด
ข้อ 6 ข้ำพเจ้ำจะส่ งจำนวนเงินกูพ้ ิเศษ ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้รับทั้งหมดเข้ำฝำกในประเภทเงินฝำก
ออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ เพื่อถอนไปใช้เป็ นครำวๆ ตำมควำมจำเป็ นที่ระบุในเงื่อนไขกำรจ่ำยเงินกู้
ข้อ 7 ในกำรกูเ้ งินตำมคำขอกูน้ ้ ี ข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตจำกคู่สมรส ซึ่ งพร้อมที่จะทำคำ
อนุญำตให้ไว้เป็ นหลักฐำนในท้ำยหนังสื อกูน้ ้ ีดว้ ย
ลงชื่อ..............................................................ผูข้ อกู้

คำรับรองของผู้บังคับบัญชำ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ นำย , นำง , นำงสำว .............................................................................
มีควำมจำเป็ นต้องขอกูเ้ งินพิเศษจำกสหกรณ์ฯ ตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้นนั้นจริ ง
(ลงชื่อ).........................................................................
(........................................................................)
ตำแหน่ง.......................................................................

*******************************************

คำอนุญำตของคู่สมรส
เขียนที่...............................................
วันที่................................................................
ข้ำพเจ้ำ.........................................................เป็ นคู่สมรสของ..............................................
ยินยอมให้.................................................................กูเ้ งินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กำญจนบุรี จำกัด และ
ยอมให้กระทำนิติกรรมเกี่ยวกับกำรจำนองที่ดินได้ดว้ ย
(ลงชื่อ)...................................................คู่สมรส
(...................................................)
(ลงชื่อ)...................................................ผูก้ ู้
(...................................................)

แผนทีพ่ อสั งเขป

เอกสำรประกอบ
กรณีปลูกสร้ ำงทีอ่ ยู่อำศัย

กรณีไถ่ ถอนจำกธนำคำร

กรณีซื้อทีอ่ ยู่อำศัย

 คำขอกู้

 คำขอกู้

 คำขอกู้

 หนังสื อรับรองรำคำประเมินที่ดิน

 หนังสื อรับรองรำคำประเมินที่ดิน

 หนังสื อรับรองรำคำประเมินที่ดิน

 แบบแปลนบ้ำนโดยวิศวกรรับรอง

 สำเนำสัญญำเงินกูธ้ นำคำร

 สัญญำจะซื้อจะขำย

 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยโดยผูเ้ ขียน

 ยอดหนี้คงเหลือธนำคำร

 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน

แบบ/หรื อผูร้ ับเหมำ

 สำเนำโฉนด หรื อ สำเนำ น.ส.3ก.

ทะเบียนบ้ำน ของผูผ้ ขู ้ ำย

 สำเนำโฉนด หรื อ สำเนำ น.ส.3ก. ที่มี

 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน

 สำเนำโฉนด หรื อ สำเนำ น.ส.3ก. ที่มี

ชื่อผูก้ ถู้ ือกรรมสิ ทธิ์

ทะเบียนบ้ำน ของผูก้ แู้ ละคู่สมรส

ชื่อผูก้ ถู้ ือกรรมสิ ทธิ์

 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน

 สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)

 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน

ทะเบียนบ้ำน ของผูก้ แู้ ละคู่สมรส

 สลิปเงินเดือนของผูก้ ู้

ทะเบียนบ้ำน ของผูก้ แู้ ละคู่สมรส

 สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)

 สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)

 สลิปเงินเดือนของผูก้ ู้

 สลิปเงินเดือนของผูก้ ู้

