
 

หนังสือกูท่ี ….……/ ………….. 
วันที่ ………/ ……..… / ……… 

 
 
 

 

รับที่ …….………/ …………… 
วันที่ ………/ …...… / ……….. 

 

คําขอกูเงินพิเศษ 
เขียนที่  …………………………………………… 

        วันที ่………………………………………………………………… 
 

เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด 
 

 ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว)…………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียน……………….….อายุ………….ป  
เปน  (   )  ขาราชการ   (   )  ลูกจางประจํา  ตําแหนง……………………………สังกัด / โรงเรียน…………………………………  จังหวัดตราด  
บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรขาราชการเลขที่………………………………….…………………อัตราเงินเดือน……..……………………บาท 
อยูบานเลขที่……………ถนน………………………….ตําบล / แขวง…………………………….อําเภอ / เขต………………………………….
จังหวัด……………………โทรศัพทที่บาน………………………..โทรศัพทมือถือ……………………โทรศัพทที่ทํางาน……………………… 
สถานภาพ           โสด             สมรส             หมาย            หยา           คูสมรส  (ถามี)  ชื่อ……………………………………อายุ………….ป  
อาชีพ……………………………สถานที่ทํางาน…………………………………………………ตําแหนง……………………………………… 
อัตราเงินเดือน…………………………บาท  ขอเสนอคําขอกูเงินพิเศษ  จํานวน………………………….บาท  เพื่อดังนี้ 

 ขอ  1.  วัตถุประสงคในการขอกูเงิน  (โปรดกาเครื่องหมาย     หนาขอที่ตองการ) 

   ซ้ือที่ดิน    ซ้ืออาคารพรอมที่ดิน 

   สรางอาคาร   ตอเติมปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน 

   การลงทุนประกอบอาชีพ  อื่น ๆ 

(โปรดกรอกรายละเอียดขางลางตามวัตถุประสงคที่ขอกู) 
 
ซื้อท่ีดิน 

 ที่ดินจะซื้ออยูที ่ ตรอก / ซอย……………………………….ถนน…………………………………ตําบล……………………………
อําเภอ / เขต………………………………………….จังหวัด……………………………………..โฉนด / น.ส.๓ ก / น.ส.๓  เลขที…่………….
เนื้อที…่………….ไร……………งาน………………ตารางวา  ไรหรือตารางวาละ……………….บาท  เปนเงิน………………………….บาท 
 
 
 
ซื้ออาคารพรอมท่ีดิน 

 อาคารและที่ดินอยูที่  ตรอก / ซอย…………………………..ถนน……………………………..ตําบล / แขวง………………….…….
อําเภอ / เขต…………………………………..จังหวัด………………………………….โฉนด / น.ส.๓ ก / น.ส.๓  เลขที…่…………………….
จํานวนเนือ้ที…่…………ไร……………….งาน…………….ตารางวา  ไรหรือตารางวาละ………………บาท  ราคาทีด่ิน………………….บาท 
 ประเภทของอาคาร  บานจดัสรร  ตึกแถว……………ชั้น  อื่น ๆ…………………
ราคาอาคาร……………………….บาท   รวมราคาอาคารและที่ดนิ…………………………บาท 
คําชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
สรางอาคาร 

 ที่ดินที่จะสรางอาคารอยูที่  ตรอก / ซอย………………………ถนน……………………………ตําบล / แขวง………………………...
อําเภอ / เขต……………………………………….จังหวัด…………………………….เปนกรรมสิทธ์ิของ……………………………………….
ลักษณะอาคารที่จะสราง            บานที่อยูอาศัย             ตึกแถว           อืน่ ๆ  ราคากอสรางประมาณ……………………………….บาท 
คําชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



 
2ตอเติมปรับปรุงอาคารหรือท่ีดิน 
 

 (1)  ตอเติมปรับปรุงอาคาร  เลขที่………………….ตรอก / ซอย…………………………………ถนน………………………….. 
ตําบล / แขวง………………………………………อําเภอ / เขต…………………………………………..จังหวัด……………………………. 
เปนกรรมสิทธ์ิของ……………………………………………….ราคาที่จะตอเติมหรือปรับปรุงประมาณ…………………………………..บาท 
คําชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (2)  ปรับปรุงทีด่นิ  เลขที่………………….ตรอก / ซอย…………………………………….ถนน…………………………………….. 
ตําบล / แขวง………………………………………อําเภอ / เขต…………………………………………จังหวัด………………………………… 
เปนกรรมสิทธ์ิของ…………………………………………………………...ราคาที่จะปรับปรุงที่ดิน………………………………………..บาท 
คําชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
การลงทุนประกอบอาชีพ 

 (1)  เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (2)  แผนงาน…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (3)  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการลงทุน………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (4)  การประกอบอาชพีหรือขยายกจิการ       กระทาํในเขตใดและไดรับอนุญาตจากทางการหรือจากเจาของเคหะแลวหรือยัง               
(เพราะเหตุใด)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (5)  ขาพเจามีประสบการณเกี่ยวกับการประกอบอาชพี  ดังนี้…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
อ่ืน ๆ 

 ขอ  2.  ขาพเจามีความประสงคจะขอกูเงินกูพิเศษของสหกรณ  จํานวน…………………………………………………………….บาท  
(……………………………………………………………………………………………….)  ถาขาพเจาไดรับเงินกูพิเศษ  ขาพเจาขอสงคืนดังนี้ 

  แบบหักเงินคาหุน   แบบไมหักเงินคาหุน  
      สงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากันงวดละ………………บาท (พรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณกําหนด) เปนจํานวน…………งวด 
 

  แบบหักเงินคาหุน   แบบไมหักเงินคาหุน  
      สงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดอืน  เทากันงวดละ……………..บาท  เปนจํานวน…………………………….งวด 
 ขอ  3.  ในเวลานีข้าพเจามีหุนอยูในสหกรณ  รวม……………….หุน  เปนเงิน………………………………...บาท  และขาพเจาสง
เงินคาหุนรายเดือน  เดือนละ…………………….บาท 
 ขอ  4.  นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ  ขาพเจาขอเสนอหลกัประกนัในการขอกูเงินพิเศษครั้งนี้  คือ 
             4.1  ที่ดินเพื่อจํานองเปนประกันตองเปนทีด่ินที่ปลอดภาระจาํนอง  (แนบสําเนาภาพถายโฉนด/น.ส.๓ ก/น.ส.๓ ดวย) 
      (1)  โฉนดเลขที…่………………….……….ระวาง………………………………….เลขที่ดิน………………………….. 
หนาสํารวจ………………เลม…………………หนา………………ตําบล / แขวง……………………….อําเภอ / เขต…………………………...
จังหวัด………………………………….จํานวนเนื้อที…่………………………ไร………………………….งาน……………………….ตารางวา
ราคาประมาณ…………………………………..บาท  ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของ…………………………………………………………... 
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      (2)  โฉนดเลขที…่…………………………ระวาง………………………………….เลขที่ดิน………………………….. 
หนาสํารวจ……………เลม……………หนา……………ตําบล / แขวง…………………………..อําเภอ / เขต………………………….………
จังหวัด………………………………….จํานวนเนื้อที…่……………………ไร………………………….งาน………………………….ตารางวา
ราคาประมาณ…………………………………..บาท  ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของ………………………………………………………….………….. 
      (4)  โฉนดเลขที…่…………………………ระวาง………………………………….เลขที่ดิน………………………….. 
หนาสํารวจ……………เลม……………หนา……………ตําบล / แขวง…………………………..อําเภอ / เขต………………………….………
จังหวัด………………………………….จํานวนเนื้อที…่……………………ไร………………………….งาน………………………….ตารางวา
ราคาประมาณ…………………………………..บาท  ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของ………………………………………………………….………….. 
      (3)  น.ส.๓ ก / น.ส.๓  ทะเบียนเลม………………..หนา………………สารบบเลม…………………..หนา……………. 
ที่ดินตั้งอยูที ่ ตําบล / แขวง……………………………..อําเภอ / เขต………………………….…จังหวัด………………………………………...
จํานวนเนือ้ที…่…………………ไร…………………..งาน………………………ตารางวาราคาประมาณ…………………………………...บาท  
ซ่ึงเปนกรรมสิทธ์ิของ………………………………………………………….…. 
             4.2  หลักทรัพยอืน่ ๆ  เชน  พันธบัตร  เอกสารเงินฝากในสหกรณ  ธนาคารหรือสถาบันการเงินอืน่ซึ่งจะจํานําเปนประกัน 
      (1)………………………………………………………………………………………. 
      (2)……………………………………………………………………………………….  
      (3)……………………………………………………………………………………….  
 ขอ  5.  ขาพเจารับรองวา  จะใหขอความจริงและความรวมมือแกกรรมการดําเนินการ  หรือบุคคลอื่นซึ่งสหกรณมอบใหตรวจสอบ
และทํารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษรายนี ้
 ขอ  6.  ในการรับเงินกู  ขาพเจาจะทาํหนังสือกูสําหรับกูพิเศษ  ใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ  7.  ขาพเจาจะสงจํานวนเงินกูพิเศษ  ซ่ึงขาพเจาไดรับเขาฝากในสหกรณ  เพื่อถอนไปใชเปนคราว ๆ  ตามความจําเปน 
 ขอ  8.  ในการกูเงินตามคําขอกูนี ้ ขาพเจาไดรับคํายินยอมจากคูสมรส  ซ่ึงพรอมที่ทาํคํายินยอมใหไวเปนหลักฐานในหนังสือกู 
 ขอ  9.  ขาพเจาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการดําเนินการทุกประการ 

     
      (ลงชื่อ)……………………………………………….ผูขอกู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํายินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส) 

เขียนที่…………………………………….…… 

วันที…่………………………………………… 

 ขาพเจา  นาย / นาง……………………………………………………………………………………………………เปน  สามี / ภรรยา  
ของ  นาย / นาง…………………………………………………ไดยินยอมให  นาย / นาง………………………….……………………………...
กูเงินของสหกรณออมทรัพยครูตราด  จํากัด  ตามคําขอกูเงินขางตนนี ้
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………คูสมรสผูใหความยินยอม 
                 (……………………………………………) 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………………พยาน 
                 (……………………………………………) 

  


	คำขอกู้เงินพิเศษ 

