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สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
คาขอกู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษ
………………………………………………….
เขียนที่............................................
วันที่..........เดือน...........................พ.ศ............
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
ข้าพเจ้า.....................................................................................................อายุ....................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................
เป็น
 ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจา  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้  ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
 ลูกจ้างชั่วคราว  โครงการเงินรายได้  เงินกองทุน.................................  ภาคพิเศษ  เงินทุนคณะ
 ลูกจ้างศูนย์บริการวิชาการ  อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................
สังกัดคณะ/สานัก......................................................... ฝ่าย..................................................... กอง.....................................................
ตาแหน่ง.......................................................... โทรศัพท์...................................... ได้รับเงินได้รายเดือนรวมทั้งสิ้น............................................บาท โดย
แบ่งออกเป็น
(1) เงินเดือน...............................................................บาท
(2) เงินประจาตาแหน่ง...............................................บาท
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ..................................................บาท (ตามหลักฐานแนบท้าย)
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที.่ ..................................ซอย............................................ถนน.................................................หมู่ที่.....................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................
โทรศัพท์........................................ สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
คู่สมรสชื่อ.......................................................................................อายุ....................ปี สมาชิกสมทบเลขทะเบียนที่.............................
อาชีพ................................................อัตราเงินเดือน..............................บาท สถานที่ทางาน.....................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...................................ซอย............................................ถนน.................................................หมู่ที่.....................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................
โทรศัพท์........................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจานวน...............................................บาท (........................................................................................)
โดยขอส่งคืนเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยรายเดือนเป็นจานวน..................ปี (.......................งวด) พร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในการขอกู้ เพื่อ
 การเคหะสงเคราะห์

 การสร้างฐานะครอบครัว

 ซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์

1.1 การเคหะสงเคราะห์
1.1.1 ซื้อ/ไถ่ถอนที่ดิน
ที่ดินที่ผู้ขอกู้จะซื้อ/ไถ่ถอนอยู่ที่ซอย..................................................ถนน.......................................................................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...................................................................
ที่ดินโฉนดที่...............................เลขที่ดิน...........................หน้าสารวจ................................จานวนเนื้อที่................ไร่...............งาน...........ตารางวา
ราคาประเมินตารางวาละ..............................................บาท รวมเป็นเงิน..................................................บาท
1.1.2 ซื้อ/ไถ่ถอนอาคารพร้อมที่ดิน
อาคารและที่ดินที่ผู้ขอกู้จะซื้อ/ไถ่ถอนอยู่ที่ซอย...........................................ถนน............................................................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...................................................................
ที่ดินโฉนดที่...............................เลขที่ดิน...........................หน้าสารวจ................................จานวนเนื้อที่................ไร่...............งาน...........ตารางวา
ราคาประเมินตารางวาละ..............................................บาท รวมเป็นเงิน..................................................บาท
ประเภทของอาคาร  บ้านจัดสรร............ชั้น  ตึกแถว.............ชัน้  อื่น ๆ........................................................
ราคาอาคาร...................................................บาท รวมราคาอาคารและที่ดิน..............................................................บาท
1.1.3 สร้างอาคาร
อาคารที่ผู้ขอกู้จะสร้างอยู่ที่ซอย........................................................ถนน.......................................................................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...................................................................
ลักษณะอาคารที่จะสร้าง  บ้านอยู่อาศัย............ชั้น  ตึกแถว.............ชัน้  อื่น ๆ........................................................
ราคาก่อสร้างประมาณ.........................................................บาท
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1.1.4 ต่อเติมปรับปรุงอาคาร
ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารที่ซอย......................................................ถนน.......................................................................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...................................................................
ราคาที่จะต่อเติมหรือปรับปรุง..............................................บาท
1.1.5 ซื้ออาคารชุด
ห้องชุดเลขที.่ ..............................ชั้นที่...............อาคารเลขที่.......................ชื่ออาคารชุด................................................
ทะเบียนอาคารชุดที่.....................................เนื้อที่ประมาณ....................ตารางเมตร โฉนดที่ดินเลขที่....................................................................
ตาบล/แขวง.......................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...................................................................
ราคาประมาณ......................................................................บาท
1.1.6 อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นตามข้อ 1.1.1 – 1.1.5
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
1.2 การสร้างฐานะครอบครัว
เพื่อนาไปประกอบกิจการดังนี้ (โปรดระบุประเภทของกิจการ ที่ตั้ง ผู้ร่วมกิจการ จานวนทุนซึ่งตนจะออกเอง ระยะเวลาคืนทุน
รายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน และประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบกิจการนั้น)...................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
1.3 ซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์
 รถยนต์  รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ........................................................ ราคาประมาณ............................................บาท
สภาพรถ
 ใหม่
 ใช้แล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าและหรือคู่สมรส มีรายได้อื่นๆ ดังต่อไปนี้ (แสดงที่มาและจานวนรายได้รายเดือน)
(1)..........................................................................................................................................................................................................
(2)..........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อเดือนดังนี้
(1)..........................................................................................................................................................................................................
(2)..........................................................................................................................................................................................................
ข้อ 4. ขณะนี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม.......................................หุ้น เป็นเงิน.................................................บาท และส่งเงินสะสมรายเดือน
อยู่ในอัตรา...........................................บาท
คู่สมรสมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม..........................................หุ้น เป็นเงิน .................................................บาท และส่งเงินสะสมรายเดือนอยู่ใ น
อัตรา...........................................บาท
ข้อ 5. ข้าพเจ้ามีหนี้เงินกู้สามัญกับสหกรณ์เป็นจานวนเงิน ........................................บาท ผ่อนชาระ...........................งวด ชาระเงินต้นเดือนละ
...................................บาท และดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด ต้องผ่อนชาระอีก .............งวด เป็นเงินต้น...................................บาท
พร้อมดอกเบี้ย
ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกู้พิเศษครั้งนี้คือ
 (1) ที่ ดิ น โฉนดที่ . ...........................................เลขที่ ดิ น ..........................................หน้ า ส ารวจ......................................ต าบล/แขวง
...........................................อ าเภอ/เขต.............................................จั ง หวั ด .................................................................จ านวนเนื้ อ ที่ ....................ไร่
...................งาน.......................ตารางวาราคาประเมินตารางวาละ...............................บาท รวมเป็นเงิน.......................................บาท
 (2) ที่ ดิ น โฉนดที่ . ...........................................เลขที่ ดิ น ..........................................หน้ า ส ารวจ......................................ต าบล/แขวง
...........................................อ าเภอ/เขต.............................................จั ง หวั ด .................................................................จ านวนเนื้ อ ที่ ....................ไร่
...................งาน.......................ตารางวาราคาประเมินตารางวาละ...............................บาท รวมเป็นเงิน.......................................บาท
 (3) สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามข้อ 6(1)
 (4) สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามข้อ 6(2)
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 (5) ห้อ งชุ ด เลขที่ ..........................ชั้ น ที่ .......................อาคารเลขที่ .....................ชื่ อ อาคารชุ ด .........................................................
ทะเบียนอาคารชุดที่..............................................เนื้อที่ประมาณ..................................ตารางเมตร โฉนดที่ดินเลขที่.............................................
ตาบล/แขวง........................................................อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................................
 (6) ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด จานวน....................................หุ้น เป็นเงิน
.....................................................บาท (.......................................................................................)
 (7) หลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะจานาเป็นประกัน คือ....................................
...................................................................................................................................................................................................................................
 (8) อื่น ๆ คือ...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่มีประวัติข้อมูลเครดิตค้างชาระหนี้และหรือผิดนัดชาระหนี้กับสถาบันการเงินในขณะยื่นขอกู้เงินกับสหกรณ์
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติดังนี้
8.1 จัดการให้คู่สมรสลงนามยินยอมในสัญญา
8.2 ทาประกันวินาศภัยกรณีกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ตามที่คณะกรรมการกาหนด
8.3 ยินยอมให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือสหกรณ์หักเงินรายได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ เพื่อส่งให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด และยินยอมปฏิบัติตามวิธีการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ตามที่สหกรณ์กาหนด
8.4 ฝากเงินและคงเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของข้าพเจ้า จานวนไม่น้อยกว่าหกเท่าของเงินชาระหนี้ส่วนเพิ่มรายงวด เพื่อสารอง
ให้หักเงินค่างวดได้ภายในเวลาหนึ่งเดือนเสมอไป ถ้าข้าพเจ้าไม่ฝากตามนั้นให้ถือว่าผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้
ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับรู้ว่าเงินที่ข้าพเจ้าได้กู้ไปจากสหกรณ์ถึงกาหนดส่งคืนโดยพลันทั้งต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ย โดยไม่คานึงถึงกาหนดเวลาส่งคืนตามที่ตกลงไว้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด เท่านั้น
ข้อ 10. ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะต้องลาออกจากงานประจาตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 31 (3) ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และ
จัดการชาระหนี้ซึ่งมีอยู่กับสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น และยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินฝาก โบนัส เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่น
ใดที่เป็นของข้าพเจ้า หักเงินไว้ส่งชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ทันที
ข้อ 11. ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ทั้งที่บังคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบันและที่จะออกใช้ใหม่ในอนาคต และสัญญาว่าจะซื่อตรงต่อตัวเองและรับผิดชอบชาระหนี้ให้สหกรณ์โดยครบถ้วนถึงแม้อายุงานตามสัญญาจ้างมี
ระยะเวลาสั้นกว่าอายุหนี้ตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม
ข้อ 12. ในกรณีที่สหกรณ์ต้องทวงถามหนี้ของข้าพเจ้า ให้ติดต่อ ณ บ้านเลขที่...................................................................................................
............................................................................................................ หรือที่หมายเลขโทรศัพท์........................................................... หรือที่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................... หรือที่ Line ID …………………………………………………………………… และสหกรณ์
สามารถติดต่อบุคคลอื่นได้ ดังนี้
1........................................................................................ณ บ้านเลขที่.......................................................................................................
............................................................................................................... หรือที่หมายเลขโทรศัพท์........................................................... หรือที่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................... หรือที่ Line ID ……………………………………………………………………
2........................................................................................ณ บ้านเลขที่.......................................................................................................
............................................................................................................... หรือที่หมายเลขโทรศัพท์........................................................... หรือที่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ............................................................................... หรือที่ Line ID ……………………………………………………………………
ข้อ 13. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).............................................................. ผู้ขอกู้
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................. พยาน
(...........................................................)

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

