รับที…
่ …………………..
วันที…
่ …………………..

หนังสือกูที่…..…………..
วันที…
่ …………………..
คําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
สหกรณออมทรัพย กระทรวงคมนาคม จํากัด

วันที่ …………………………………………..
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย กระทรวงคมนาคม จํากัด
ขาพเจา………………………………………. สมาชิกเลขที…
่ …………อายุ…………..ป
ตําแหนง…………………….ฝาย………...……………….กอง/สํานักงาน………………………...
โทรศัพททที่ ํางาน…………………อยูบานเลขที…
่ …..หมู…
 ..ตรอก/ซอย……..ถนน………………ตําบล/
แขวง……………อําเภอ/เขต………….จังหวัด………………โทรศัพทที่บาน………….........อัตรา
เงินเดือน……………เงินเพิ่ม...................บาท เงินไดพเิ ศษอยางอื่น..................บาท/เดือน
สถานภาพ
[ ] โสด [ ] สมรสแลว [ ] หยา
จํานวนบุตร…….………...คน
กรณีสมรสแลว คูสมรสชื่อ………………………..อายุ………….ป อาชีพ……………………..…
สถานที่ทํางาน……………………………………………………….โทรศัพท…………...………..
อัตราเงินเดือน…………………………….เงินไดพเิ ศษอยางอื่น...................................บาท/เดือน
ขอ 1. วัตถุประสงคในการขอกูเงิน (โปรดกาเครื่องหมาย X ใน [ ] ที่ตองการ)
(1) [ ] ซื้อที่ดนิ
(2) [ ] ซื้ออาคารพรอมที่ดิน
(3) [ ] สรางอาคาร
(4) [ ] ตอเติมปรับปรุงอาคารหรือที่ดนิ
(5) [ ] เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
(6) [ ] อื่น ๆ
(โปรดกรอกรายละเอียดขางลางนีต้ ามวัตถุประสงคที่ขอกู)
(1) ซื้อที่ดิน
ที่ดินทีซ่ ื้ออยูที่ ตรอก/ซอย……………….………..ถนน……………………...…
อําเภอ/เขต……………..………..จังหวัด…………………………โฉนดเลขที…
่ …………..……..
จํานวนเนื้อที…
่ ……..ไร ……..งาน…………ตารางวา ราคาซื้อขายไรละ/ตารางวาละ…………….บาท
เปนเงิน……………………บาท ราคาประเมิน จากสํานักงานที่ดนิ รวม เปนเงิน...........................บาท
(2) ซื้ออาคารพรอมทีด่ ิน
อาคารและที่ดินอยูที่ ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………………….…
อําเภอ/เขต……………..………..จังหวัด…………………………โฉนดเลขที…
่ …………..……..
จํานวนเนื้อที…
่ ……..ไร ……..งาน…………ตารางวา ราคาซื้อขายไรละ/ตารางวาละ…………….บาท
รวมราคาที่ดิน……………………บาท ราคาประเมิน จากสํานักงานที่ดินรวม เปนเงิน..................บาท
ประเภทของอาคาร
[ ] บานจัดสรร
[ ] ตึกแถว……ชั้น
[ ] อื่นๆ
ราคาอาคาร………………………..….บาท รวมราคาอาคารและที่ดิน……………...………………บาท

-2(3) สรางอาคาร
ที่ดินทีจ่ ะสรางอาคารอยูที่ ซอย……………………..ถนน……………….………
อําเภอ/เขต……………….จังหวัด………………….เปนกรรมสิทธิ์ของ…………….………………
ลักษณะของอาคารทีจ่ ะสราง
[ ] บานอยูอาศัย [ ] ตึกแถว [ ] อื่น ๆ
ราคากอสรางประมาณ………………………………….บาท
(4) ตอเติมปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน
ตอเติมหรือปรับปรุงอาคารที่ ซอย…………………..ถนน……………………….
อําเภอ/เขต…………………จังหวัด…………………เปนกรรมสิทธิ์ของ…………………………...
ราคาที่จะตอเติมหรือปรับปรุงประมาณ……………………บาท โดย (รายละเอียด)……………..
………………………………………………………………………………………………………...
ปรับปรุงที่ดนิ ที่ ซอย……………………..………ถนน…………..……………….
อําเภอ/เขต………………….จังหวัด………………….เปนกรรมสิทธิ์ของ………………………….
ราคาที่จะปรับปรุงที่ดนิ ประมาณ……………………..บาท โดย (รายละเอียด)……………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(5) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
แผนงานประกอบอาชีพหรือขยายกิจการอาชีพที่จะใชเงินกู…
 ……………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
(6) อื่นๆ
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

-32. รายการทรัพยสินและหนี้สิน
บานพักอาศัยปจจุบัน
 ของตนเอง มูลคา ประมาณ................................................... บาท
 อาศัย
 เชา เดือนละ...............................................บาท
 ของตนเองระหวางผอนผันชําระ เดือนละ..................................บาท
คงเหลือ...........................เดือน บริษัท/ธนาคาร..............................
....................................................................................................
 ติดภาระมูลคา..................................บาท กับ................................
………………………………………………………………………..
ที่ดินปลูกบานปจจุบัน
 ของตนเอง มูลคาประมาณ......................................................บาท
 อาศัย
 เชา เดือนละ............บาท สัญญาถึงป พ.ศ........
 ติดภาระมูลคา..................................บาท กับ................................
อสังหาริมทรัพย และสิ่งปลูกสรางอืน่ ๆ
 ไมมี
 มี มูลคาประมาณ.........................................บาท
 ติดภาระมูลคา..................................บาท กับ................................
.....................................................................................................
 ระหวางผอนชําระ เดือนละ................................บาท
คงเหลือ............................................เดือน กับ...............................
.....................................................................................................
รถยนต
 ไมมี  มี ยี่หอ..............................รุนป......................................
 ระหวางผอนชําระเดือนละ.........................บาท กับ.........................
.....................................................................................................
เงินฝากธนาคาร/สหกรณ..........................................................................................................
ประเภท...................................................เลขที่บัญชี................................................................
ยอดเงินฝาก.............................................บาท
ฐานะปจจุบัน  ไมมียอดหนี้  มี จํานวน....................................................บาท
มีวงเงินเบิกเกินบัญชี  ไมมี  มี ที.่ ..................................................................
วงเงิน..................................................................................................................บาท

-4ขอ 3. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูเงินกูพเิ ศษของสหกรณฯ จํานวน……………….….…บาท
(…………………………………………….) ถาขาพเจาไดรับเงินกูพเิ ศษ ขาพเจาขอสงคืนดังนี้
[ ] สงคืนตนเงินกูเ ปนงวดรายเดือนเทากันงวดละ……………………………..บาท (พรอมดวยดอกเบี้ย
ตามอัตราที่สหกรณฯ กําหนด) เปนจํานวน………………….งวด
[ ] สงคืนเงินกูพ รอมดอกเบีย้ เปนงวดรายเดือน เทากันงวดละ …………………………….บาท
เปนจํานวน………………งวด
ขอ 4. ขาพเจาสงเงินคาหุน รายเดือน เดือนละ…………………...บาท ในเวลานี้ขาพเจามียอด
ทุนเรือนหุนในสหกรณฯ เปนเงิน…………………………บาท
ขอ 5. นอกจากคาหุนซึง่ ขาพเจามีอยูในสหกรณฯ ขาพเจาขอเสนอหลักประกันในการขอกูเ งิน
พิเศษครั้งนี้คือ
5.1 ที่ดินเพื่อจํานองเปนประกันตองเปนที่ดนิ ที่ปลอดภาระจํานอง (แนบสําเนาภาพถาย
โฉนด น.ส.๓ ก/น.ส.๓ ดวย)
(1) โฉนดเลขที…
่ ………………ระวาง………………….เลขทีด่ ิน………………
หนาสํารวจ…………เลม……….หนา……..ตําบล/แขวง………………อําเภอ/เขต……………….
จังหวัด………….จํานวนเนื้อที…
่ ………..ไร…………งาน………….ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง
เลขที…
่ ………ซึ่งตั้งอยูบ นทีด่ ินแปลงดังกลาวราคาประเมินรวมกันประมาณ………………………บาท
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………….
(2) โฉนดเลขที…
่ ……………….ระวาง………………….เลขที่ดิน……………...
หนาสํารวจ…………เลม……….หนา……..ตําบล/แขวง………………อําเภอ/เขต……………….
จังหวัด………….จํานวนเนื้อที…
่ ………..ไร…………งาน………….ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง
เลขที…
่ ………ซึ่งตั้งอยูบ นทีด่ ินแปลงดังกลาวราคาประเมินรวมกันประมาณ……………………….บาท
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………….
(3) น.ส. ๓ ก/น.ส.๓ ทะเบียนเลม………หนา……….สารบบเลม………………
หนา……….. ที่ดินตัง้ อยู ตําบล/แขวง……………….อําเภอ/เขต……………..จังหวัด…………..
จํานวนเนื้อที…
่ ………….ไร………….งาน……………ตารางวาพรอมสิง่ ปลูกสรางเลขที…
่ ………
ซึ่งตั้งอยูบนที่ดนิ แปลงดังกลาวราคาประเมินรวมกันประมาณ……………………………………….บาท
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………….

-55.2 หลักทรัพยอื่น ๆ เชน พันธบัตร เอกสารเงินฝากในสหกรณฯ ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่นซึ่งจะนําเปนประกัน
(1) ……………………………………………………..
(2) ……………………………………………………..
(3) ……………………………………………………..
(แนบสําเนาพันธบัตรหรือสําเนาเอกสารเงินฝาก)
ขอ 6. การกูพิเศษครั้งนีเ้ ปนการ [ ] กูใหม [ ] กูครั้งที…
่ ……..
ขอ 7. คาใชจายรายเดือนของผูก/ู ครอบครัว
รายจายดานสหกรณ
รายการ

เดือนละ/บาท

คาหุน
เงินกู+ ดอกเบี้ย

รวม

หัก

รายจายดานกระทรวงคมนาคม

เงินไดรายเดือนของผูกู
เงินไดของคูสมรส(ถามี)
รายจายทุกรายการ
คงเหลือสุทธิ

รายการ

รายจายครอบครัว

เดือนละ/บาท

รายการ

เงินกู+ ดอกเบี้ย
เงินยืม
อื่นๆ

คาใชจายประจํา
ผอนชําระหนี้

รวม

รวม

……………………………………
….………………………………...
.…………………………………...
.…………………………………..

เดือนละ/บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

ขอ 8. ขาพเจารับรองวา จะใหขอความจริงและความรวมมือแกกรรมการดําเนินการ หรือบุคคล
อื่นซึ่งสหกรณมอบใหตรวจสอบและทํารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอกูพิเศษรายนี้
ขอ 9. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรับเงินกูพ ิเศษ ใหไวตอสหกรณตามแบบที่
สหกรณกําหนด
ขอ 10. ขาพเจาจะสงจํานวนเงินกูพิเศษ ซึ่งขาพเจาไดรับเขาฝากในสหกรณเพื่อถอนไปใช
เปนคราวๆ ตามความจําเปน
ขอ 11. ในการกูเ งินตามคําขอกูน ี้ คูสมรสของขาพเจาไดยนิ ยอม และลงนามไวเปนหลักฐาน ใน
ทายคําขอกูนี้ดวยแลว
ขอ 12. ขาพเจาจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของคณะกรรมการดําเนินการทุกประการ
(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผูขอกู
(..........................................................)

-6บันทึกของเจาหนาที่
ขอ 1. ผูขอกูไดมาเปนสมาชิกในสหกรณฯ นี้ติดตอกันตั้งแต...................................จนถึงวันที่
ยื่นคําขอกูเปนระยะ........................................ป....................................เดือน............................. วัน
ขอ 2. ในเวลานี้ผูขอกูมีหุน ในสหกรณฯ รวม.................หุน (เปนเงิน...........................บาท)
และสงเงินสะสมรายเดือน เดือนละ ........................หุน (เปนเงิน..............................................บาท)
ขอ 3. ในเวลานี้ ผูขอกูมีหนี้สิน ในฐานะผูกูตอสหกรณฯ ประการใดบางหรือไม.......................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ขอ 4. ผูขอกูเคยผิดนัด การสงเงินชําระหนี้ หรือ ขาดสงเงิน ส.สมรายเดือน หรือไม...............
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ขอ 5. ขอชี้แจงอื่นๆ
.........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...........................................เจาหนาที่
(.............................................)
(ลงชื่อ)...........................................ผูจัดการฯ
(............................................)
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บันทึกการวินิจฉัย
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที…
่ ………..วันที่
มีกรรมการดําเนินการผูเ ขาประชุมพิจารณาคําขอกูเ งินพิเศษรายนีจ้ ํานวน………………………………...…คน
ไดลงมติโดยคะแนนเสียง………………………………………………………………………………………….
 ไมอนุมัติ เพราะ………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………
 อนุมัติ จํานวน …………………….. บาท(………………………………………………)
ผอนชําระ……………………………. งวด
โดยมีเงื่อนไข…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)…….……………………………………
(.............................................................)
เลขานุการ คณะกรรมการดําเนินการฯ
วันที่………………………………….

หนังสือกูสําหรับเงินกูพเิ ศษ
หลักประกัน........................
ที่................./....................
บัญชีเงินกู. .........................
ขาพเจา.............................................สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
เลขทะเบียนเลขที.่ ...............รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง...............................สังกัด.................
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที.่ .................ตรอก/ซอย...................................ถนน..........................….................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ..................................จังหวัด........................................
ซึ่งตอไปนีเ้ รียกวา “ผูก”ู ไดทําหนังสือฉบับนี้ใหไวแกสหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูใหก”ู ทั้งสองฝายไดตกลงขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาผูกู ไดกเู งินจากผูใหกู จํานวน...........................บาท(..........................................)
และผูกูไดรับเงินจํานวนดังกลาวนัน้ ในวันทําหนังสือกูนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ผูกูสัญญาวา จะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อความมุงหมาย..................................................
ตามที่ไดเสนอไวใน ขอ 1 แหงคําขอกูพิเศษลงวันที่...............................................................................
ขอ ๒. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกู เปนจํานวน .........
(.............) งวด ดังนี้
(1) เงินตน ...................บาท (.............................) จํานวน .......... (...............) งวด
(2) เวนแตงวดสุดทาย เงินตน ....................บาท (...........................) พรอมดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ............. บาท (.....................................) ตอป โดยกําหนดชําระภายในวันจายเงินเดือน
หรือคาจางจนกวาจะชําระเงินกูเ สร็จสิน้ ไป ทั้งนี้ตงั้ แตงวดประจําเดือน ................................. เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวา เงินงวดชําระหนี้ (รวมทัง้ ตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายใน
วันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณีที่มเี หตุจําเปนที่สหกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจายินยอมให
สหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณ
ไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ผูกูขอยืนยันวาเงินงวดชําระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดสงภายใน
สิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้นๆ
ขอ 4. ผูกูยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ ผูจายเงิน ไดรายเดือนของผูกู เมื่อไดรับ
มอบหมายจากผูใหกู หักจํานวนเงิน งวดชําระหนี้ ซึ่งผูกูตองสงตอผูใหกู นั้น จากเงินไดรายเดือนของ
ผูกู เพื่อสงตอผูใ หกูดวย ความยินยอมนี้ใ หมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวา จะไดชําระหนี้ตามสัญญานี้
โดยสิ้นเชิงแลว

-2ขอ 5. ถาผูกูตกเปนผูผิดสัญญาในขอหนึ่งขอใด ใหผูกูยอมรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
เนื่องจากการผิดสัญญาใหแกผูใหกู รวมทั้งคาใชจายในการเตือน เรียกรองทวงถาม ดําเนินคดี และบังคับ
ชําระหนีเ้ งินกูตามสัญญานีจ้ นเต็มจํานวน ทุกอยาง ทุกประการ
ขอ 6. ผูกูยินยอมถือวาในกรณีใดๆ ดังกลาวในขอบังคับของสหกรณฯ หรือระเบียบสหกรณ
ออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด วาดวยการใหเงินกูพ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ก็ดี หรือในกรณีที่
ผูกูปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดก็ดี เงินกูรายนีเ้ ปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิน้ เชิง พรอมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที
โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว
ขอ 7. ผูกูยอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ วา ถาผูกูลาออกหรือยายจากราชการหรืองาน
ประจํา ผูกูจะตองแจงเปนหนังสือใหผูใหกทู ราบ และจัดการชําระหนี้สนิ ซึ่งผูก ูมีอยูตอผูใหกใู หเสร็จสิ้น
เสียกอน
ถาผูกูไมจัดการชําระหนีใ้ หเสร็จสิน้ ตามทีก่ ลาวในวรรคกอน ผูกูยินยอมใหเจาหนาที่ผจู ายเงินสะสม
สําหรับขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอืน่ ใด ทีท่ างราชการหรือนายจางพึงจายใหแกผูกู หักเงิน
ดังกลาว เพื่อชําระหนี้ตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 8. ในการกูครั้งนี้ ผูก ูไดนํา...................................................................................................
.......................................................................................................จํานองไวเปนหลักประกันเงินกูของผูกู
ขอ 9. หากผูกูไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ผูกูตอ งแจงใหผใู หกทู ราบ เปนหนังสือโดย
ทันที ถาผูก ูมิไดแจงใหผูใหกทู ราบ และหากมีการดําเนินคดีเกีย่ วกับหนี้สินตามสัญญานี้ ใหถือวาผูกู
ยังคงมีภูมิลําเนาอยูต ามที่ระบุไวในหนังสือนี้ทุกประการ
ขอ 10. หากมีการฟองรองบังคับคดีเกีย่ วกับหนี้สินตามสัญญานี้ ผูกยู ินยอมใหผใู หกู ฟองคดีได
ที่ศาลซึ่งเปนที่ตั้งสํานักงานผูใ หกู
คูสัญญาทัง้ สองฝายเขาใจขอความในหนังสือสัญญานี้โดยตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ..........................................ผูกู
(..........................................)
ลงชื่อ..........................................ผูใหกู
(.........................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(..........................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(.........................................)
ลงชื่อ..........................................ผูพิมพ/เขียน
(........................................)

-3ขาพเจา..................................................................ไดรับเงินกู จํานวน..................................บาท
(....................................................) ตามหนังสือกูน ี้ไปเปนการถูกตองแลว ณ วันที.่ ........./..…......../...…....
ลงชื่อ...................................................ผูรับเงิน
(..................................................)
............................................เจาหนาที่ผจู ายเงิน
............................................เจาหนาที่ผูตรวจสัญญากู

คํายินยอมของคูสมรส
เขียนที…
่ ……………………………
วันที่ …………………………….
ขาพเจา……………………………………เปนคูสมรสของ………………………………..
ไดยินยอมให………………………………..กูเงินของสหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
ตามหนังสือขอกูเงินขางบนนี้
(ลงชื่อ)……………………………… คูสมรส
(…………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………… พยาน
(…………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………… พยาน
(…………………………….)

เอกสารประกอบ คําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
สหกรณออมทรัพยกระทรวงคมนาคม จํากัด
ผูกูขอยื่น เอกสารประกอบการกู ดังตอไปนี้












1. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรประจําตัวขาราชการ ของผูกู จํานวน......................ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบานของผูก ู
จํานวน.......................ฉบับ
3. สําเนาใบสําคัญ จดทะเบียนสมรสหรือใบหยา
จํานวน.......................ฉบับ
4. ใบรับรองเงินเดือนผูกู และหรือ คูสมรส
จํานวน.......................ฉบับ
5. สําเนาโฉนดที่ดิน
จํานวน.......................ฉบับ
6. สําเนาเอกสารเงินกู ที่ติดภาระจํานอง (กรณีปลดภาระหนี้เดิม) จํานวน...............ฉบับ
7. ใบประเมินราคาของสํานักงานทีด่ ิน
จํานวน.......................ฉบับ
8. แผนที่ไปทีด่ ิน
จํานวน.......................ฉบับ
9. รูปแบบ และรายการกอสราง หรือตอเติมปรับปรุงอาคาร จํานวน.......................ฉบับ
10. ภาพถายโรงเรือน และ หรือที่ดิน
จํานวน.......................รูป
11. แผนการใชจายเงินกู
จํานวน.......................แผน

