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

หนังสือกูที่…………………../……………..
วันที่……………../………………/…………

คําขอกูเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห
เขียนที่………………………………………………..
วันที่…………เดือน………………………….พ.ศ………….
ขาพเจา………………………………………………………..……สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………………..
อายุ………………ป อยูบานเลขที่……………หมูที่…………ตําบล………………………………..อําเภอ……………………………..
จังหวัด…………………….โทรศัพทบาน…………..……………โทรศัพทมือถือ………...……………โทรศัพทที่ทํางาน………….……..
รับราชการ หรือทํางานประจําในตําแหนง……………………………………สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน…………………………………...
อําเภอ………………………….……..จังหวัด……………………….…….ไดรับเงินไดรายเดือนๆ ละ………………...………….….บาท
ขอเสนอคําขอกูเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห จํานวน………..……..….บาท (…………….……………………..)
1.1
 ซื้ออาคารพรอมที่ดิน
เพื่อ
1.2
 กอสราง
 ตอเติม
 ปรับปรุงอาคารในที่ดินของตนเอง
1.3
 ชําระหนี้เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห  เพื่อไถถอนที่ดินอันเปนที่ปลูกสรางบานพักอาศัย
(โปรดกรอกรายละเอียดขางลางตามวัตถุประสงค)
(1) กรณีกูเพื่อซื้ออาคารพรอมที่ดิน
อาคารพรอมที่ดินตั้งอยู หมูที่………ซอย……..…………...ถนน……………………ตําบล………………..
อําเภอ……………………….จังหวัด………………………..มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินคือ…………………………………………………….
เลขที่…………..เลมที่………….หนา………….เลขที่ดิน…………..….จํานวนเนื้อที่…………..ไร…………….งาน……………ตารางวา
ประเภทอาคาร…………………………………..จํานวน……………ชั้น รวมราคาอาคารพรอมที่ดินคิดเปนเงิน..……………………บาท
 พรอมนี้ไดแนบเอกสารเสนอขาย / สัญญาซื้อขาย มาประกอบการพิจารณาดวยแลว
(2) กรณีเพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารในที่ดินของตนเอง
อาคารพรอมที่ดินตั้งอยู หมูที่………ซอย……..…………...ถนน……………………ตําบล………………..
อําเภอ……………………….จังหวัด………………………..มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินคือ…………………………………………………….
เลขที่… ………..เลมที่… ……….หนา………….เลขที่ดิน…………..…. ลักษณะอาคารที่จะกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุง คือ
ประเภทอาคาร…………………………………..จํานวน…………….ชั้น ราคากอสราง ตอเติม หรือปรับปรุง……………………….บาท
 พรอมนี้ไดแนบแบบแปลนการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงมาประกอบการพิจารณาดวยแลว
(3) กรณีกูเพื่อชําระหนี้เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห หรือเพื่อไถถอนที่ดินอันเปนที่ปลูกสรางบานพักอาศัย
ชําระหนี้เงินกูของ (สถานบันการเงินที่ใหกู)…………………………………กูเพื่อ…………………………..
จํานวนเงินกู………………………..บาท ปจจุบันมีหนี้สินคงเหลือ ณ วันที่………………………….จํานวน………………………..บาท
 พร อ มนี้ ไ ด แ นบสํ า เนาสั ญ ญากู สั ญ ญาค้ํ า ประกั น และหลั ก ฐานการชํ า ระเงิ น งวดสุ ด ท า ย มา
ประกอบการพิจารณาดวยแลว
ขอ 2. ขาพเจาขอเสนอหลักประกันในการกูครั้งนี้คือ ที่ดินซึ่งตั้งอยูที่ หมูที่………………ซอย………………………
ถนน…………………………………..ตําบล……………………………อําเภอ…………………………..จังหวัด……………..…….…...
คือ น.ส.3 / น.ส.3ก / โฉนด เลขที่………....…เลมที่……………..หนา………..…..เลขที่ดิน………………..จํานวนเนื้อที่………...…...ไร
…………….งาน ………….ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง คือ………………………...……………………..ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจา
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอตกลงยินยอมผอนชําระหนี้เงินกูดังกลาวนี้ ใหแกสหกรณออมทรัพยครูพังงา
จํากัด ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ในเรื่องเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะหทุกประการ
โดยขาพเจายินยอมผูกพันกับสหกรณ ดังนี้
3.1
ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ที่ไดรับมอบหมายจาก
สหกรณ หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ณ ที่จาย เพื่อสงชําระหนี้ใหกับสหกรณตามจํานวนที่สหกรณเรียกเก็บ
3.2
หากขาพเจาตองออกจากการเปนสมาชิกสหกรณในกรณีใดๆ ตามขอบังคับขอ 45 เปนเหตุให
เงินกูจํานวนนี้ ถึงกําหนดชําระเปนเงินตนพรอมดอกเบี้ย ขาพเจายินยอมชําระหนี้ทันที

3.3
ถาขาพเจาประสงคจะโอน หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิดตาม
ขอบังคับสหกรณ ขอ 47 ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และหากตองชําระเงินกูนี้ใหกับสหกรณ ขาพเจาจะจัดการชําระ
หนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน หากขาพเจาไมจัดการใหเปนไปตามที่กลาวขางตน ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินไดรายเดือน คาจาง เงินสะสม บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงมีพึงไดจากสวนราชการหรือ
หนวยงานตนสังกัด โดยหัก ณ ที่จาย เมื่อขาพเจาไดลงชื่อรับเงินดังกลาวตามที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณเพื่อสงชําระหนี้ตอสหกรณ
ขอ 4. ในการกู ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรับเงินกูเพื่อซื้อที่ดินใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 5. ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับความยินยอมจากคูสมรสของขาพเจาแลว ซึ่งพรอมที่จะลงชื่อ
ยินยอมไวเปนหลักฐานในหนังสือกู
ลงชื่อ…………………………………………ผูกู
(………………….……………………..)
บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา
วันที่………เดือน………………………….พ.ศ…………
ขาพเจาไดตรวจสอบและพิจารณาแลว ผูขอกูมีเงินไดรายเดือน  เพียงพอ  ไมเพียงพอที่จะใหหัก ณ ที่จาย
 สมควรใหกู  ไมสมควรใหกู และรับทราบคํายินยอมของผูขอกูตาม ขอ 3
ลงชื่อ………………………………………ตําแหนง……………………………………
(……………………………………....)
บันทึกสําหรับเจาหนาที่
- ทุนเรือนหุน
จํานวน…………………………...หุน
เปนเงิน……………………………………..บาท
- เงินกูมีกําหนดชําระคืน
วงเงินกู………………………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ………………………บาท
วงเงินกู………………………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ………………………บาท
- เงินกูเงินดวน
- เงินกูเพื่อการศึกษา
วงเงินกู………………………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ………………………บาท
- เงินกูเพื่อการพัฒนาชีวิต
วงเงินกู………………………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ………………………บาท
- เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห วงเงินกู………………………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ………………………บาท
รวม
วงเงินกู…
 …………………..….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ……………………บาท
1. การตรวจสอบคําขอกูและหลักฐานประกอบ
1.1 คําขอกู  กรอกขอความครบถวน  ลงนามผูกู  ลงนามผูค้ําประกัน  ผูบังคับบัญชารับรอง
1.2 เอกสารประกอบคําขอกู  ถูกตองครบถวนทุกราย
 ยังขาด………………………………………………………
2. การตรวจสอบสิทธิ์การกูตามระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด
2.1 อายุการเปนสมาชิก………..ป …………เดือน
 กูไดตามที่ขอ
 กูไดเพียง……………………บาท
2.2 เงินเดือนคงเหลือ………..% หรือจํานวน……………บาท  กูไดตามที่ขอ
 กูไดเพียง…………………...บาท
2.3 การเปนผูเคยผิดนัดการชําระหนี้ (ทั้งในฐานะผูกูและผูค้ําประกัน) และการขอผอนผันการชําระหนี้ นับยอนหลังไปเปนเวลาไม
นอยกวา 12 เดือน
 มีสิทธิ์กู
 ไมมีสิทธิ์กู
 ใหกูไดตามที่ขอ
 กูไดเพียง……………………บาท
 ใหกูไมได
3. ความเห็นของเจาหนาที่
ความเห็นอื่นๆ……………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………….เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(…………………………………….)
ความเห็นของผูชวยผูจัดการ / ผูจัดการ………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………….ผูชวยผูจัดการ / ผูจัดการ
(…………………………………….)
บันทึกการพิจารณา
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่………./………. เมื่อวันที่……….เดือน…………………….พ.ศ……………..
ไดพิจารณาและมีมติ ดังนี้…………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………….เลขานุการ
(……………………………………….)
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