รับที่......................................
วันที่......................................
เลขสมาชิก.............................

หนังสือกูท.ี่ ...............................
วันที่............................................
บัญชีเงินกูท.ี่ ...............................

คําขอกูเงินพิเศษแกสมาชิก
เขียนที่.................................................................
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ................
เรียน คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
ขาพเจา..............................................................................สมาชิกเลขที.่ ...............................อายุ..................ป
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง....................................................สังกัด............................................................
อัตราเงินเดือน.................................บาท อยูบานเลขที่......................หมูที่............ถนน.............................................
ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต .........................................จังหวัด.........................................
หมายเลขโทรศัพท....................................................สถานภาพ โสด ( ) สมรส ( ) หมาย ( ) คูสมรส (ถามี)
ชื่อ..............................................................................อายุ.................ป อาชีพ.............................................................
สถานที่ทํางาน.............................................................ตําแหนง...................................อัตราเงินเดือน......................บาท
ขอเสนอคําขอกูเ งินพิเศษแกสมาชิก จํานวน............................................บาท ดังนี้
ขอ 1. วัตถุประสงคในการขอกูเงิน
(
) กูเพื่อกอสรางอาคารทีอ่ ยูอาศัย
(
) กูซื้อที่ดินเพื่อจะใชกอสรางอาคารที่อยูอาศัย
(
) กูเพื่อซื้ออาคารสําเร็จรูปพรอมที่ดินสําหรับอยูอาศัย

(
(

) กูเพื่อประกอบอาชีพ
) กูเพื่อซื้อรถยนต

1.1 กูเ พื่อกอสรางอาคารที่อยูอาศัย
ที่ดินที่จะสรางอาคารอยูท ี่ ตรอก/ซอย..............................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................
เปนกรรมสิทธิ์ของ.............................................................ลักษณะอาคารที่จะสราง ( ) บานที่อยูอาศัย ( )
ตึกแถว (
) อื่น ๆ ราคากอสรางประมาณ ...................................................บาท
1.2 กูเพื่อซื้ออาคารสําเร็จรูปพรอมที่ดินสําหรับอยูอาศัย
ที่ดินที่จะสรางอาคารอยูท ี่ ตรอก/ซอย..............................................ถนน........................................
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................
เนื้อที่..................ไร.....................งาน.................................ตารางวา ไรหรือตารางวาละ.....................................บาท
เปนเงิน ......................................................................บาท
1.3 กูเพื่อซื้อที่ดินเพื่อใชกอสรางอาคารที่อยูอาศัย
ที่ดินและอาคารที่จะซื้ออยูท ี่ ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................
โฉนด / น.ส. 3 ก./ น.ส.3 เลขที่ .............................เนื้อที่......................ไร......................งาน.........................ตารางวา
ไรหรือตารางวาละ...............................................บาท เปนเงิน .............................................................................บาท
ประเภทของอาคาร ( ) บานจัดสรร ( ) ตึกแถว............ชั้น ( ) อื่น ๆ ราคาอาคาร...............................
บาทรวมราคาอาคารและที่ดิน................................................บาท

- 2 คําชี้แจงประกอบ เกี่ยวกับที่ดินและอาคาร พรอมดวยรูปถายอาคารดานหนาและดานขางรวมทัง้ เหตุผล
ความจําเปนในการซื้ออาคารพรอมที่ดิน............................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
1.4 กูเพื่อซื้อรถยนต
รถยนตยี่หอ........................................ประเภท......................................รุน........................................
ราคา...................................................................................บาท
1.5 กูเพื่อประกบอาชีพ
โครงการที่จะทําธุรกิจ ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ขอ 2. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินพิเศษแกสมาชิกของสหกรณ จํานวน........................................บาท
(...................................................................) ถาขาพเจาไดรบั เงินกูพิเศษแกสมาชิก ขาพเจาขอสงคืนดังนี้
สงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันทุกงวด งวดละ....................................................บาท
เปนจํานวน........................งวด ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือนถัดจากเดือนทีส่ หกรณจายเงินกูให
ขอ 3. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ รวม................................หุน เปนเงิน.................................บาท
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือน เดือนละ..........................................บาท
ขอ 4. นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกันในการขอกูเ งินพิเศษแกสมาชิก
ครั้งนี้ คือ
4.1 หลักทรัพยรัฐบาลซึ่งจะจํานําเปนประกัน คือ
1.............................................................................................................
2.............................................................................................................
4.2. ที่ดินเพื่อจํานองเปนประกันตองเปนที่ดินทีป่ ลอดภาระจํานอง (แบบสําเนาภาพถาย โฉนด /
น.ส. 3 ก / น.ส. 3 ดวย)
1. โฉนดเลขที่................................ระวาง....................เลขทีด่ ิน....................หนาสํารวจ..................
เลม....................หนา..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/แขวง......................................
จังหวัด............................................จํานวนเนื้อที่......................ไร..............................งาน...........................ตารางวา
ราคาประมาณ.....................................................บาท ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ............................................................
2. โฉนดเลขที่................................ระวาง....................เลขทีด่ ิน.................หนาสํารวจ..................
เลม....................หนา..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/แขวง......................................
จังหวัด............................................จํานวนเนื้อที่......................ไร..............................งาน...........................ตารางวา
ราคาประมาณ.....................................................บาท ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ............................................................
3. โฉนดเลขที่................................ระวาง....................เลขทีด่ ิน.................หนาสํารวจ..................
เลม....................หนา..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/แขวง......................................
จังหวัด............................................จํานวนเนื้อที่......................ไร..............................งาน...........................ตารางวา
ราคาประมาณ.....................................................บาท ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ............................................................

-34. โฉนดเลขที่................................ระวาง....................เลขทีด่ ิน.................หนาสํารวจ..................
เลม....................หนา..................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/แขวง......................................
จังหวัด............................................จํานวนเนื้อที่......................ไร..............................งาน...........................ตารางวา
ราคาประมาณ.....................................................บาท ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ............................................................
ขอ 5. ขาพเจาขอรับรองวา จะใหขอความเปนจริงและความรวมมือแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคล
อื่นซึ่งสหกรณมอบใหตรวจสอบและทํารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอกูเ งินพิเศษแกสมาชิกรายนี้
ขอ 6. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือกูพิเศษแกสมาชิกใหไวตอสหกรณตามแบบทีส่ หกรณกําหนด
ขอ 7. ขาพเจาจะสงเงินจํานวนเงินกูพิเศษแกสมาชิก ซึ่งขาพเจาไดรบั เขาฝากในสหกรณ เพื่อถอนไปใชเปน
คราว ๆ ตามความจําเปน
ขอ 8. ในการกูเงินตามคํากูนี้ ขาพเจาไดรบั ยินยอมจากคูสมรส ซึ่งพรอมทีจ่ ะทําคํายินยอมใหไวเปน
หลักฐานในหนังสือกู
ขอ 9. ขาพเจาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการดําเนินการทุกประการ
(ลงชื่อ).................................................................ผูขอกู
(...........................................................)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมคี ูสมรส)
เขียนที่..........................................................
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ................
ขาพเจา นาย/นาง...........................................................เปนสามี/ภรรยา นาย/นาง....................................................
ไดยินยอมให นาย/นาง.................................................................. กูเงินของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
ตามคํากูเงินขางตนนี้
- 4(ลงชื
- ่อ).................................................................สามี/ภรรยา
(...........................................................)

สมาชิกที่จะเขาค้ําประกัน
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6

ชื่อ

สมาชิก
เลข
ทะเบียนที่

รับราชการหรือ
ทํางานประจํา
ในตําแหนง
และสังกัด

เงินได
รายเดือน
(บาท)

เปนผูค้ําประกันราย
อื่นตามหนังสือค้ํา
ประกันที่และชื่อผูก ู

ขาพเจาผูกพันตนทีจ่ ะ
เขาค้ําประกันตามคําขอ
กูขางตนนี้จึงลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ
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คํารับรองของผูบ ังคับบัญชา
วันที่...............................................................
ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี้
1. ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูซ ึ่งชี้แจงไวในคําขอกูนี้ เปนความจริงหรือไม.........................................
2. ในเวลานี้ผูขอกูม ีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกใหออกจากราชการหรืองานประจําหรือไม..........................................
3. ผูขอกูมหี นี้สินภายนอกสหกรณเปนจํานวนมากหรือไม.................................................................................
4. ขอชี้แจงอื่น ๆ (ถามี)........................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................
(...........................................................)
ตําแหนง หัวหนาฝาย / หัวหนาสถานีอนามัย

(ลงชื่อ).................................................................
(...........................................................)
ตําแหนง
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
หรือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือ สาธารณสุขอําเภอ

บันทึกของพนักงานสหกรณ
1. ผูขอกูเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันตั้งแตวันที่.........................................................จนถึงวันที่ยื่นคําขอกูเปน
เวลา .....................ป ...............................เดือน .......................................วัน
2. ในขณะนี้ผูขอกูมีทุนเรือนหุนอยูในสหกรณรวม...............................หุน เปนเงิน.................................บาท และ
สงเงินคาหุนรายเดือน ๆ ละ...........................................หุน เปนเงิน...............................................บาท
3. ในเวลานี้ผูขอกูม ีหนี้ในฐานะผูกหู รือไม ถามีจํานวน..............................................................................บาท
4. ผูกูเคยผิดนัดสงเงินงวดชําระหนีห้ รือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม.......................................................
5. ขอชี้แจงอื่น ๆ (ถามี).....................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................พนักงานผูตรวจ
(...........................................................)
วันที่............................................................
บันทึกของเลขานุการ
เสนอคณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที.่ ................วันที่...........................................................
คณะกรรมการพิจารณาแลว มีมติดังนี้
อนุมัติ จํานวน..........................................บาท (............................................................................................)
ผอนชําระ.................................................งวด ๆ ละ ................................................................................บาท
โดยมีเงือ่ นไข..................................................................................................................................................
ไมอนุมัติ เพราะ..............................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................เลขานุการ
(...........................................................)
วันที่............................................................

-6-

แผนที่โดยสังเขปของที่ดนิ
ที่ดินค้ําประกัน

ที่ดินสรางบาน (กรณีกูเคหะ)

เอกสารประกอบการยื่นคําขอกู
1. กูเพื่อกอสรางอาคารที่อยูอาศัย
- สําเนาโฉนดที่ดินจะกอสราง พรอมราคาประเมิน
- แบบแปลนอาคาร,บานที่ จะกอสราง พรอมราคาประเมินในการกอสราง
- สําเนาบัตรประชาชนหรือขาราชการ ,สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
- พรอมรับรองสําเนาบัตร, สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ชุด สําเนาบัตรผูค้ําประกัน และคูสมรส 1 ชุด
- สลิปเงินเดือนยอนหลัง 1 เดือน หนังสือรับรองรายไดอื่น ๆ ยอนหลัง 3 เดือน
- กรณีใชโฉนดที่ดินของบุคคลอื่นค้ําประกันดวย แนบสําเนาบัตร,สําเนาทะเบียนบาน ของเจาของที่ดิน พรอม
คูสมรส จํานวน 2 ชุด
2. กูเพื่อซื้ออาคารสําเร็จรูปพรอมที่ดินสําหรับอยูอาศัย
- สําเนาโฉนดที่ดินจะซื้อ พรอมราคาประเมิน
- แบบแปลนอาคาร,บานที่ จะซื้อ หรือ ภาพถาย พรอมราคาประเมินในการกอสราง
- สําเนาบัตรประชาชนหรือขาราชการ ,สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
- พรอมรับรองสําเนาบัตร, สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ชุดสําเนาบัตรผูค้ําประกัน และคูสมรส 1 ชุด
- สลิปเงินเดือนยอนหลัง 1 เดือน หนังสือรับรองรายไดอื่น ๆ ยอนหลัง 3 เดือน
- กรณีใชโฉนดที่ดินของบุคคลอื่นค้ําประกันดวย แนบสําเนาบัตร,สําเนาทะเบียนบาน ของเจาของที่ดิน พรอม
คูสมรส จํานวน 2 ชุด
3. กูซื้อที่ดินเพื่อจะใชกอสรางอาคารที่อยูอาศัย
- สําเนาโฉนดที่ดินจะซื้อ พรอมราคาประเมิน
- สําเนาบัตรประชาชนหรือขาราชการ ,สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
- พรอมรับรองสําเนาบัตร, สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ชุด สําเนาบัตรผูค้ําประกัน และคูสมรส 1 ชุด
- สลิปเงินเดือนยอนหลัง 1 เดือน หนังสือรับรองรายไดอื่น ๆ ยอนหลัง 3 เดือน
- กรณีใชโฉนดที่ดินของบุคคลอื่นค้ําประกันดวย แนบสําเนาบัตร,สําเนาทะเบียนบาน ของเจาของที่ดิน พรอม
คูสมรส จํานวน 2 ชุด
4. กูเพื่อซื้อรถยนต
- สําเนาโฉนดที่ดินที่จะค้ําประกัน พรอมราคาประเมิน
- รุนรถยนต ประเภท ยี่หอ และราคารถยนตที่จะซื้อ
- สําเนาบัตรประชาชนหรือขาราชการ ,สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
- พรอมรับรองสําเนาบัตร, สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ชุด สําเนาบัตรผูค้ําประกัน และคูสมรส 1 ชุด
- สลิปเงินเดือนยอนหลัง 1 เดือน หนังสือรับรองรายไดอื่น ๆ ยอนหลัง 3 เดือน
- กรณีใชโฉนดที่ดินของบุคคลอื่นค้ําประกันดวย แนบสําเนาบัตร,สําเนาทะเบียนบาน ของเจาของที่ดิน พรอม
คูสมรส จํานวน 2 ชุด
5. กูเพื่อประกอบอาชีพ
- สําเนาโฉนดที่ดินที่จะค้ําประกัน พรอมราคาประเมิน
- โครงการที่จะทําธุรกิจ หรือ ประกอบอาชีพ โดยแจงรายละเอียดในการดําเนินการของโครงที่จัดทํา
- แสดงรายรับ และรายจาย ที่จะเกิดขึ้นสําหรับโครงการในแตละเดือน
- สําเนาบัตรประชาชนหรือขาราชการ ,สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส
- พรอมรับรองสําเนาบัตร, สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ชุด สําเนาบัตรผูค้ําประกัน และคูสมรส 1 ชุด
- สลิปเงินเดือนยอนหลัง 1 เดือน หนังสือรับรองรายไดอื่น ๆ ยอนหลัง 3 เดือน
- กรณีใชโฉนดที่ดินของบุคคลอื่นค้ําประกันดวย แนบสําเนาบัตร,สําเนาทะเบียนบาน ของเจาของที่ดิน พรอม

คูสมรส จํานวน 2 ชุด

