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

คําขอที่…….………………………
วันที่……………………..…..........

สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด

คําขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ
เขียนที่ ………...………………..…..………………...
วันที่…....….เดือน ……..…….....…......…. พ.ศ. …………..
เรียน คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด
ขาพเจา……………………...…………………...........……..…….… สมาชิกเลขที่…………………………..อายุ…….......…ป
ขอเสนอคําขอกูเงินพิเศษเพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจาประสงคขอกูเงิน จํานวน……..………...........………….บาท(....……..………...….……...……………………)
ระยะเวลาผอนชําระ…………..……ป จํานวนเงินที่ขาพเจาสามารถผอนชําระไดตอเดือน...............................................บาท
โดยขอใชอัตราดอกเบี้ยคงที 2 ปแรกในอัตรารอยละ  0 % 12 เดือน 2.9 % 12 เดือน  0 % 6 เดือน 3.9 % 18 เดือน
 ไมใชอัตราดอกเบี้ยคงที่
ขอ ๒. วัตถุประสงคในการขอกูเงินครั้งนี้ เพื่อ
 ซื้อบานพรอมที่ดิน / ซื้อหองชุด
 ปลูกสราง / ตอเติม / ปรับปรุง บานบนที่ดินของตนเอง
 ไถถอนจํานองจากสถาบันการเงิน
 ชําระคาเบี้ยประกันชีวิตคุมครองหนี้
 ไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินพรอม ปลูกสราง / ตอเติม / ปรับปรุง บาน
 ซื้อที่ดินวางเปลา ขางเคียงบานพักอาศัย เพื่อขยายอาณาเขตบานพักอาศัยของตนเอง
 ราคาซื้อ - ขาย......................................บาท เงินมัดจํา……............................บาท เงินทุนสวนตัว...................................บาท
 ตนทุนคาปลูกสราง - ตอเติม - ปรับปรุงบาน ................................................................ บาท
 ภาระหนี้ซึ่งจะไถถอนคงเหลือเปน เงินตนจํานวน....…..............…...…….………บาท ดอกเบี้ย…….................…............บาท
ติดภาระจํานองอยูกับสถาบันการเงิน….................................................…………………..สาขา..…….......................................…
ขอ ๓. ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปนี้
โฉนด /น.ส.3ก เลขที่…………………ตําบล…………..........……... หองชุดเลขที่…………...……ชั้นที่…...….เนื้อที่…….…...ม.2
อําเภอ……….....….…..……....….จังหวัด……….......………….…… ชื่ออาคารชุด……………………………………...……………
เนื้อที่โดยประมาณ...............ไร.....................งาน….....................วา2 หองชุดแบบ…………….……ตําบล………………....……….
อาคารแบบ…………………….………..เลขที่………...............…….. อําเภอ…………….…………จังหวัด……………..………….
ขอ ๔. ขาพเจาขอใหขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
๔.๑ การศึกษาระดับ…………………...…….......……จาก……...…..………...........……….……………………………
๔.๒ อาชีพ  รับราชการ  ลูกจางประจํา  ลูกจางสหกรณฯ  อื่น ๆ…...........……..………
ตําแหนง…………..….……...…...………สังกัด…………..........……….…………………โทร………………..………อายุงาน….…......ป
อัตราเงินเดือน…………………...………บาท รายไดอื่น จาก………………..………......................จํานวน...................................บาท
๔.๓ สถานภาพ  โสด  สมรส  สมรสไมจดทะเบียน  หมาย  อื่น ๆ……......…....…
ชื่อคูสมรส………….……………..……….อายุ..….....ป อาชีพ…………..…........…......…….ตําแหนง……..............…………….........
สถานที่ทํางาน....…………..………...........………....…ตั้งอยูที่............................................................................................................
รายได……………..............................บาท จํานวนบุตร…........…..คน คาใชจายตอเดือน…............................………......…..บาท
๔.๔ ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่……..........….…. หมูที่…........…. ซอย….………..........….……
ถนน….....................………......…………ตําบล………………............................…....….อําเภอ……............................……………….
จังหวัด….……...........…............….…..…รหัสไปรษณีย….....…................................…โทร…........................................……………..

ขอ ๕. ขาพเจารับรองวา จะใหขอมูลที่เปนจริง และใหความรวมมือแกเจาหนาที่สหกรณฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งสหกรณฯ
มอบใหตรวจสอบประเมินหลักทรัพยประกัน และทํารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษรายนี้ อีกทั้งทราบและ
เขาใจวาคาธรรมเนียมประเมินและตรวจสอบหลักทรัพยประกันสหกรณฯ จะไมคืนให ไมวากรณีใดๆ
ขอ ๖. เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือสัญญากูเงิน ใหไวตอสหกรณฯ ตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด
ขอ ๗. ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับคํายินยอมจากคูสมรสซึ่งพรอมที่จะทําหนังสือใหไวเปนหลักฐาน
ขอ ๘. เมื่อสหกรณฯอนุมัติเงินกูใหแกขาพเจาตามที่เห็นสมควรแลว ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินจากเงิน
รายไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อชําระหนี้เงินกูตามที่สหกรณฯกําหนด
ขอ ๙. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณฯทุกประการ และยินยอมใหความรวมมือกับสหกรณฯทุก
กรณี ทั้งกอนและตลอดระยะเวลาที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณฯ
ขอ ๑๐. หากสหกรณฯมีความจําเปนตองติดตอกับขาพเจาในเรื่องตาง ๆ ไมวาจะเปนการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม การจัดสง
เอกสารตาง ๆ ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหรือเรื่องอื่นใด ขอใหติดตอกับ

ชื่อ.........................................................................สถานที่ติดตอ...............................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................โทร...........................................................
ขอรับรองวา ขอความทั้งหมดที่ระบุในคําขอกูนี้ เปนความจริงทุกประการ
การการกูเงินของสหกรณฯ เปนอยางดีแลว ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว

และขาพเจาไดเขาใจในหลักการและระเบียบ

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

1. คําขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ

เอกสาร หลักฐานประกอบการขอกู้

2. เอกสารส่วนตัว
- สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ ผู้กู้ / คู่สมรส
- ทะเบียนบ้านของ ผู้กู้ / คู่สมรส
- สําเนาทะเบียนสมรส ,ใบหย่า ,ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
3. เอกสารทางการเงิน
- เอกสารแสดงรายได้ เช่น ใบรับรองเงินเดือนผู้กู้ /คู่สมรส ,รายได้อื่น และใบแจ้งยอดเงินเดือน

( สลิปเงินเดือน ) ย้อนหลัง 3 เดือน

- เอกสารการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ( บัญชีสะสมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือเงินฝากประจํา

โดยถ่ายเอกสารตั้งแต่หน้าบัญชีแรก ถึงวันที่ปัจจุบัน )

4. เอกสารหลักประกัน
- สําเนาเอกสารสิทธิที่ดิน ( เอกสารสิทธิ์ห้องชุด ,โฉนดที่ดิน ,น.ส.3ก. ) ขนาดเท่าต้นฉบับ
- สัญญาจะซื้อจะขาย( พร้อมเอกสารรายละเอียดส่วนตัวผู้จะขายเช่นสําเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน )
- แผนผัง หรือแผ่นพับโบร์ชัวร์โครงการ หรือแผนที่ตั้งที่ดินที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ประกัน โดยสังเขป(วาดเองได้)
- หนังสือรับรองราคาประเมิน จากสํานักงานที่ดิน ( ขอที่สํานักงานที่ดินในเขตที่ดินตั้งอยู่ )

กรณีปลูกสร้าง /ต่อเติม /ดัดแปลงอาคาร มีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
- ใบขออนุญาต ปลูกสร้าง /ต่อเติม /ดัดแปลงอาคาร จากทางส่วนราชการ
- สําเนาแบบแปลนการก่อสร้าง (พิมพ์เขียว) และรูปถ่ายภาพบ้านปัจจุบันในกรณีต่อเติมอาคาร
- รายละเอียดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการปลูกสร้าง /ต่อเติม /ดัดแปลงอาคาร พร้อมทั้งสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง(ถ้ามี)

กรณีไถ่ถอนจํานอง/ชําระหนี้ มีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
- สัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และสัญญาจํานอง
- หลักฐานการผ่อนชําระหนี้( STATEMENT ) และหนังสือรับรองประเภทหนี้ และยอดหนี้จากธนาคาร หรือใบเสร็จ

รับ เงินของธนาคารที่แสดงยอดหนี้คงเหลือก่อนยื่นกู้ ย้อนหลัง 6 เดือน

- หลักฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เช่น สัญญาซื้อขายซึ่งจัดทําที่สํานักงานที่ดิน ( ท.ด.13 ),

คําขอเลขที่บ้าน

