รับที่.....................................

หนังสือกูที่................................

วันที่.....................................
ลําดับที่................................

คําขอกูเงินพิเศษ
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
วันที่.............................................................................
เรียน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด

ขอ 1.

ขอมูลทั่วไป
ขาพเจา......................................................................................สมาชิกเลขที่......................อายุ...............ป อยูบานเลขที่..................

หมูที่...................ถนน................................ตําบล...............................อําเภอ......................................จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย...................
โทรศัพท.......................................ถือบัตรประจําตัว ( ) ประชาชน ( ) ขาราชการ เลขที่บัตร........................................................................
ปจจุบันขาพเจารับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง..................................................สังกัด...........................................................
อําเภอ....................................จังหวัดอุดรธานี โทรศัพทหนวยงาน...........................................เงินเดือน..................................................บาท
สถานภาพปจจุปน

( ) โสด

( ) สมรส

( ) หมาย

( ) หยาราง

ชื่อคูสมรส(ถามี) ......................................................................ประกอบอาชีพ................................................ตําแหนง.......................................
สังกัด.............................................สถานที่ทํางาน.........................................ตั้งอยูตําบล........................................อําเภอ...................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท..................................................รายไดเดือนละ.............................................บาท
ขอ 2.

วัตถุประสงค
ขาพเจาตองการกูเงินเพื่อวัตถุประสงค

ในวงเงินกู ................................................บาท
ขอ 3.

เพื่อการเคหะเคราะห

เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

(...........................................................................................................)

หลักประกัน
ขาพเจาขอเสนอหลักประกันสําหรับการกูยืม ดังนี้
3.1 ที่ดิน
( ) โฉนดเลขที่................เลขที่ดิน...................ระวาง...................หนาสํารวจ..........................ตั้งอยูตําบล......................................

อําเภอ........................................จังหวัด.....................................มีเนื้อที.่ ......................ไร....................งาน...................ตารางวา
ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์................................................................
( ) ไมมีสิ่งปลูกสราง ( ) มีสิ่งปลูกสราง ลักษณะเปน

( ) บานเดี่ยว

จะขอจดนิติกรรมจํานองกับสหกรณในนาม

( ) ผูถือกรรมสิทธิ์

( ) ผูกู

( ) อาคารพาณิชย

( ) โฉนดเลขที่................เลขที่ดิน...................ระวาง...................หนาสํารวจ..........................ตั้งอยูตําบล......................................
อําเภอ........................................จังหวัด.....................................มีเนื้อที.่ ......................ไร....................งาน...................ตารางวา
ชื่อผูถือกรรมสิทธิ์................................................................
( ) ไมมีสิ่งปลูกสราง ( ) มีสิ่งปลูกสราง ลักษณะเปน

( ) บานเดี่ยว

จะขอจดนิติกรรมจํานองกับสหกรณในนาม

( ) ผูถือกรรมสิทธิ์

( ) ผูกู

( ) อาคารพาณิชย

-2( ) หนังสือรับรองทําประโยชน น.ส.3 ก เลขที่.....................ตั้งอยูตําบล..............................อําเภอ....................................
จังหวัด..........................................มีเนื้อที่.......................ไร......................งาน.............................ตารางวา
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ....................................................ชื่อผูครอบครอง..........................................................................................
( )ไมมีสิ่งปลูกสราง ( ) มีสิ่งปลูกสราง ลักษณะเปน

( ) บานเดี่ยว

จะขอจดนิติกรรมจํานองกับสหกรณในนาม ( ) ผูกู

( ) ผูถือกรรมสิทธิ์

( ) อาคารพาณิชย

( ) หนังสือรับรองทําประโยชน น.ส.3 ก เลขที่.....................ตั้งอยูตําบล..............................อําเภอ......................................
จังหวัด...........................................มีเนื้อที่.......................ไร......................งาน............................ตารางวา
ระวางรูปถายทางอากาศชื่อ....................................................ชื่อผูครอบครอง...............................................................................
( ) ไมมีสิ่งปลูกสราง ( ) มีสิ่งปลูกสราง ลักษณะเปน
จะขอจดนิติกรรมจํานองกับสหกรณในนาม ( ) ผูกู

( ) บานเดี่ยว

( ) อาคารพาณิชย

( ) ผูถือกรรมสิทธิ์

3.2 บุคคลค้ําประกัน
ขาพเจาขอเสนอสมาชิกที่จะค้ําประกัน จํานวน 4 ราย ดังนี้
1. ชื่อ...............................................................อายุ...............ป เลขทะเบียนที่................................ตําแหนง............................................
เงินเดือน....................................บาท สังกัดหรือโรงเรียน......................................................อําเภอ..........................................................
จังหวัดอุดรธานี ลายมือชื่อ...............................................โทรศัพท................................................
2. ชื่อ...............................................................อายุ...............ป เลขทะเบียนที่................................ตําแหนง............................................
เงินเดือน....................................บาท สังกัดหรือโรงเรียน......................................................อําเภอ..........................................................
จังหวัดอุดรธานี ลายมือชื่อ...............................................โทรศัพท................................................
3. ชื่อ...............................................................อายุ...............ป เลขทะเบียนที่................................ตําแหนง............................................
เงินเดือน....................................บาท สังกัดหรือโรงเรียน......................................................อําเภอ..........................................................
จังหวัดอุดรธานี ลายมือชื่อ...............................................โทรศัพท................................................
4. ชื่อ...............................................................อายุ...............ป เลขทะเบียนที่................................ตําแหนง............................................
เงินเดือน....................................บาท สังกัดหรือโรงเรียน......................................................อําเภอ..........................................................
จังหวัดอุดรธานี ลายมือชื่อ...............................................โทรศัพท................................................
ขอ 4. ภาระหนี้สิน
ขณะนี้ขาพเจามีหนี้สินอยู ดังนี้
4.1

4.2

หนี้สินที่มีกับสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
4.1.1

เงินกูสามัญวงเงิน...........................................บาท หนี้คงเหลือ....................................................บาท

4.1.2

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน........................................บาท หนี้คงเหลือ.....................................................บาท

4.1.3

เงินกูพิเศษวงเงิน............................................บาท หนี้คงเหลือ.....................................................บาท

หนี้สินอื่นๆ (ระบุ)
4.2.1

........................................วงเงิน...................................บาท คงเหลือ...........................................บาท

4.2.2

........................................วงเงิน...................................บาท คงเหลือ...........................................บาท

4.2.3

........................................วงเงิน...................................บาท คงเหลือ...........................................บาท

-3ขอ 5. คํารับรองผูขอกู
5.1 ขาพเจาทราบและเขาใจขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหกูยืมเงินของสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ตลอดจน
เงื่อนไขในการกูยืมครั้งนี้ดีและจะปฏิบัติตามโดยเครงคัด และในระหวางนี้จะไมกอภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่นใด โดยไมได
รับอนุญาตจากสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด อยางเด็ดขาด
5.2 ขาพเจารับรองวา ขอความตลอดจนเอกสารที่ปรากฏในคําขอกูนี้ถูกตองเปนจริงทุกประการ
5.3 หากขาพเจาไดรับอนุมัติเงินกูจากสหกรณแลว ขาพเจาจะชําระคืนเงินกูตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามสัญญา โดย
ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนหรือเงินไดอื่น ๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับโดยชอบตามกฎหมาย เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแก
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด กอนเปนอันดับแรกตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
ขอ 6. เอกสารประกอบการขอกู
พรอมคําขอกูนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกู ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําตัว / สําเนาทะเบียนบาน
( ) ผูขอกู

( ) คูสมรส

2. สําเนาใบสําคัญแสดงสถานะ
( ) ทะเบียนสมรส
3. สําเนาหลักประกัน

( ) ใบสําคัญการหยา

( ) อื่นๆ.......................................

( ) โฉนดทีดิน ( ) น.ส.3 ก

4. แผนที่ตั้งที่ดินโดยสังเขป
5. ภาพถายสิ่งปลูกสราง
6. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของสํานักงานที่ดิน (ฉบับจริง)
7. ใบตรวจสุขภาพ
8. สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน

(ลงชื่อ).............................................................ผูขอกู
(................................................................)
หมายเลขโทรศัพท .................................................................
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ความเห็นขอผูบังคับบัญชา
ขาพเจา ..............................................................................................ตําแหนง............................................................................
เปนผูบังคับบัญชาของ...............................................................................................เห็นควร
( ) ใหกู

( ) ไมใหกู
(ลงชื่อ)............................................................
(........................................................)
วันที่ ...........................................................

คํารับรองของกรรมการ / ผูประสานงานประจําหนวย
ขาพเจา......................................................................กรรมการ / ผูประสานงานประจําหนวย...................................................
ไดพิจารณาแลวเห็นวา

( ) เห็นควรใหกูได

( ) ไมสมควรใหกู
(ลงชื่อ)...........................................................
(.........................................................)
วันที่...........................................................

====================================================================================

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการเงินกู ประชุมเมื่อวันที่ ............................เดือน...........................................พ.ศ. .......................................
มีมติ

ใหกู

ไมใหกู
(ลงชื่อ)............................................................
(...........................................................)
ประธานคณะกรรมการเงินกู

====================================================================================
อนุมัติ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่.........................../.......................... เมื่อวันที่ ...........................................................
วงเงินอนุมัติ ......................................................บาท

(ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ
(.......................................................)
(ลงชื่อ).........................................................เลขานุการ
(.......................................................)
(ลงชื่อ)........................................................ผูจัดการ
(........................................................)
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แผนที่สังเขป
แสดงที่ตั้งของหลักทรัพยประกันและบริเวณใกลเคียง
(ในระยะรัศมีไมเกิน 500 เมตร)

ขาพเจา..............................................................................ขอรับรองวา แผนที่สังเขปที่ซึ่งแสดงที่ตงั้ ของที่ดินและสิ่งปลูกสรางตาม
รายการขางนี้ ไดทําขึ้นโดยถูกตองตามความจริง โดยขาพเจาหรือตัวแทนขาพเจาเปนผูนํากรรมการสหกรณ ไปตรวจสอบแลว
หลักทรัพยดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจาจริง
(ลงชื่อ) ........................................................................ ผูถือกรรมสิทธิ์
(.................................................................)

ทําการตรวจสภาพ ฯ เมื่อวันที่ .........................................................
(ลงชื่อ) ....................................................................... กรรมการ
(.................................................................)
(ลงชื่อ) ...................................................................... กรรมการ
(...................................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................................... กรรมการ/ทํารายงาน
(...................................................................)
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ภาพถายสิ่งปลูกสราง

ติดรูป

ภาพดานหนา

ติดรูป

ภาพดานหลัง

-7ภาพถายสิ่งปลูกสราง

ภาพดานขาง

ภาพดานขาง
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หลักเกณฑการใหเงินกูพ เิ ศษ
1. กูได 80 – 95 เทาของเงินเดือน แตไมเกิน 3,500,000.00 บาท
2. เงินเดือน สมาชิกผูกูตองมีเงินเดือนเหลือหลังหักชําระหนี้งวดแรก 20% ของเงินเดือน หรือเงินเดือนเหลือ
ไมนอยกวา 3,000 บาท ยอนหลัง 3 เดือน
3. หุน สมาชิกผูกูตองมีหุน 20% ของวงเงินกู
4. การประกันสินเชื่อ ใหคํานวณจากหุนและโครงการสวัสดิการที่สมาชิกทําไวกับสหกรณ (ส.ค.ส.1, ก.ส.ค. 1, ก.ส.ค. 2, ส.ส.อด. )
สวนที่เหลือใหนําไปเปนทุนในการจัดทําประกันสินเชื่อตามหลักเกณฑที่สหกรณกําหนด
5. หลักประกันเงินกู
5.1 หลักทรัพย รวมกันไมนอยกวารอยละ 80 แหงคาของอสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินและสิ่งปลูกสราง สมาชิกผูกู
ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน คือ
ที่ดิน ตามราคาประเมินของทางราชการ
สิ่งปลูกสราง ตามราคาประเมินของคณะกรรมการตามคําสั่งของสหกรณ
5.2 อสังหาริมทรัพยที่จํานองเปนหลักประกันเงินกู ตองเปนชื่อของผูกูหรือคูสมรสเทานั้น และมีที่ตั้งอยูใ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.3 บุคคลค้ําประกัน จํานวน 4 คน
6. การประเมินหลักทรัพยและจดนิติกรรมจํานอง ผูกูตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ การประเมินหลักทรัพยและจดนิติกรรมจํานอง
รายละ 4,500.- บาท ถาที่ดินตั้งอยูตางจังหวัดเพิ่มอีก 1,000.- บาท
7. วงเงินกูและจํานวนงวดชําระหนี้ ใหสงไดทั้งระบบสหกรณ และระบบธนาคาร ตามจํานวนงวดดังนี้
7.1 สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 45 ป กูได 95 เทาของเงินเดือน ใหสงชําระไมเกิน 300 งวด
7.2 สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 50 ป กูได 90 เทาของเงินเดือน ใหสงชําระไมเกิน 240 งวด
7.3 สมาชิกที่มีอายุไมเกิน 55 ป กูได 80 เทาของเงินเดือน ใหสงชําระไมเกิน 180 งวด
7.4 สมาชิกที่มีอายุเกิน 55 ป ไมสามารถกูพิเศษได
8. ผูที่กูพิเศษแลวใหงดใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินทุกราย โดยผูกูจะกูฉุกเฉินไดกรณีสงเงินงวดชําระหนี้ไปแลวไมเกินวงเงินกูพิเศษ
9. การจัดลําดับการจายเงิน ใหเรียงลําดับคําขอกูตามเลขทะเบียนสมาชิกจากนอยไปหามาก
10. การดําเนินการ เริ่มดําเนินการดังตอไปนี้
10.1 ผูที่กูพิเศษมาแลว ตองสงชําระหนี้ ไมนอยกวา 18 งวด จึงสงคําขอกูใหมได
10.2 สงคําขอกูไดตั้งแตวันที่ 1 – 20 ของทุกเดือน กรรมการประเมินหลักทรัพยระหวางวันที่ 1 - 15 ของเดือนถัดไป
10.3 คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหกูพิเศษ ระหวางวันที่ 16 – 20 หลังจากประเมินหลักทรัพย
10.4 ดําเนินการจายเงินกูใหสมาชิกในชวงปลายเดือน หลังจากทําสัญญาเงินกูและจดนิติกรรมจํานองหลักทรัพย
เปนประกันเรียบรอยแลว
11. การจายเงิน โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสมาชิก
12. การกันเงิน กรณีสัญญาไมเรียบรอย (เอกสารแนบสัญญากูไมเรียบรอย) ใหกันเงินสัญญาละ 50,000.- บาท
13. เริ่มดําเนินการสงคําขอกูงวดแรก 1 – 20 ธันวาคม 2561 จายเงินงวดแรกปลายเดือน มกราคม 2562
14. สมาชิกที่ยื่นกูพิเศษตองสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด (ส.ส.อด)
โดยมีคุณสมบัติตามขอบังคับของสมาคม

หนังสือยินยอมใหตรวจสอบประวัติบุคคลลมละลาย
ที่.....................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ..................
ขาพเจา.........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก..............................
เลขบัตรประชาชน

-

-

-

-

อยูบานเลขที่...................................

หมูที่...............ซอย.................................ถนน......................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................โทรศัพท....................................................
ขอยินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด เลขที่ 5 ถนนโพนพิสัย ตําบลหมากแขง

อําเภอเมือง

จังหวัดอุดรธานี ตรวจสอบขอมูลประวัตบิ ุคคลลมละลายของขาพเจา หรือดําเนินการอื่นใด ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกูป ระจําเดือน............................พ.ศ............ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ...........................................................ผูใหความยินยอม
(.........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.........................................................)

เอกสารประกอบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ให้ ความยินยอม
พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องด้ วยตนเอง จํานวน

ฉบับ

