เอกสำรประกอบกำรกู้
1. สำเนำทะเบียนบ้ ำนและบัตรประชำชนของผู้ก้ ู
2. สำเนำทะเบียนบ้ ำนและบัตรประชำชนของคู่สมรส (ถ้ ำมี)
3. สำเนำสลิปเงินเดือนปัจจุบันของผู้ก้ ู
4. รำยกำร Statement ย้ อนหลัง 2 เดือน
5. รำยกำรประเมินรำคำหลักทรัพย์ ที่ใช้ คำ้ ประกันหรือจำนอง
6. หนังสื อเครดิตบูโร (NCB)

รับวันที่___________________________
หนังสื อที่ _________________________
วันที่_____________________________

คำขอกู้เงินพิเศษ
เพือ่ เอนกประสงค์

วันที่______เดือน__________________พ.ศ._________
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนธนำคำรทหำรไทย จำกัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________สมาชิกเลขทะเบียนที่__________รหัสพนักงาน__________
ตาแหน่ง_______________________________สาขา____________________________จังหวัด_________________________โทร. ________________________
อยูบ่ า้ นเลขที่_________หมู่ที่________ ตาบล/แขวง_______________________ อาเภอ/เขต_______________________จังหวัด____________________________
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง ( ) หม้าย
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินประเภทเงินกูพ้ ิเศษเพื่อเอนกประสงค์ จานวน__________________บาท (_________________________________________)
โดยจะนาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ (ระบุเหตุผลตามความเป็ นจริ ง) ______________________________________________________________________
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงิ นกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งคื นต้นเงินกู้พ ร้ อมดอกเบี้ ยในอัตราตามที่ สหกรณ์ ประกาศเป็ นรายงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยแบ่งชาระคืน
จานวน ________ งวด ตั้งแต่งวดถัดจากงวดที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ขา้ พเจ้า
ข้อ 3. ในการกูค้ รั้งนี้ ข้าพเจ้าขอใช้หุน้ ที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกัน
ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะให้ความร่ วมมือและข้อมูลตามความเป็ นจริ ง ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้า หรื อสื บค้นข้อความจริ ง
ต่าง ๆ เพื่อการทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ 5. ในการกูเ้ งินตามคาขอนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้รับรู ้ และยินยอมด้วยแล้ว และให้ถือว่าคาขอกูน้ ้ ี เป็ นส่ วนหนึ่ งของหนังสื อสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ
เพื่อเอนกประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ลงชื่อ_________________________________________ ผูข้ อกู้
(________________________________________)
บันทึกท้ ำยคำขอกู้ที่ต้องทรำบและปฏิบตั ิ
1. ต้องหาหลักหมุดหลักเขตที่ดินให้พร้อม สาหรับให้สหกรณ์ทาการตรวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ที่ระบุในคาขอนี้
2. ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันอัคคีภยั ของทรัพย์สินที่ค้ าประกันเงินกูโ้ ดยมีวงเงินเอาประกันไม่ต่ากว่าวงเงินกู้ และระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์ เมื่อได้ทราบ
คาอนุมตั ิให้กขู้ องคณะกรรมการดาเนินการ หรื อหลังจากที่ได้ทาจานองกับสหกรณ์แล้วเสร็ จภายใน 30 วัน และนากรมธรรม์ประกันอัคคีภยั ข้างต้นมอบให้สหกรณ์
เป็ นผูเ้ ก็บรักษาพร้อมคาขอกูน้ ้ ี
3. ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
( ) ใบประเมินราคาของสานักงานที่ดิน หรื อผูป้ ระเมินอิสระ
( ) สาเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า
( ) แผนที่แสดงตาแหน่งที่ดิน หรื อหลักทรัพย์
( ) ภาพถ่ายของที่ดิน หรื อหลักทรัพย์
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของโฉนด

สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีส่ หกรณ์ ฯ
1. สิ ทธิตามเกณฑ์เงินกูพ้ ิเศษเพื่ออสังหาริ มทรัพย์ร้อยละ____________ของราคาประเมิน  ผ่าน  ไม่ผา่ น
2. เงินคงเหลือในบัญชีผกู ้ เู้ มื่อหักค่าใช้จา่ ยทุกประเภทแล้วไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25  ผ่าน  ไม่ผา่ น _________________________บาท
3. กรณี ให้หกั หนี้ 1) ฉฉ. เงินต้น__________________ ดอกเบี้ย_____________ ค่าธรรมเนียม________ วงเงินกู้ที่ขอกู้_____________________บำท
อื่นๆ ที่มีอยู่
2) สม. เงินต้น__________________ ดอกเบี้ย_____________ ค่าธรรมเนียม________ รวมเงินหักชำระ___________________บำท
กับสหกรณ์ฯ 3) อื่นๆ เงินต้น ________________ ดอกเบี้ย_____________ ค่าธรรมเนียม________ เงินจ่ำยสมำชิก____________________บำท
4. มีหุน้ สะสมจานวน___________________________บาท

ผ่อนชาระต่อเดือนงวดละ______________________บาท

__________________________________ ผูจ้ ดั ทา/นาเสนอ
(__________________________________)......../............/..........

_________________________________ ผูจ้ ดั การ/ผูต้ รวจสอบ
(_________________________________)......../............/..........

มติที่ประชุ มคณะกรรมกำร
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่_______/___________ วันที่________________________________
 อนุมตั ิ ให้กเู้ ป็ นจานวนเงิน_________________________บาท โดยอัตราดอกเบี้ยให้เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ จานวนส่ งชาระหนี้________งวด
เป็ นเงินงวดละ___________________บาท (__________________________________________________) เริ่ มตั้งแต่__________________________
 ไม่อนุมตั ิ
_______________________________กรรมการ
________________________________กรรมการ
(_______________________________)......../............/..........
(________________________________)......../.........../.........

รับวันที่___________________________

หนังสื อสั ญญำเงินกู้พเิ ศษ
เพือ่ เอนกประสงค์

หนังสื อที่ _________________________
วันที่_____________________________

เขียนที่_________________________________________
วันที่______เดือน___________________พ.ศ.________
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_______________________________________________ สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด
เลขทะเบียนที่__________บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่___________________________ รหัสพนักงาน___________ ส่ วน/สานักงาน/สาขา__________________
อยูบ่ า้ นเลขที่_________ หมู่ที่ ______ ตาบล/แขวง_____________________ อาเภอ/เขต______________________จังหวัด_____________________ขอทาหนังสื อ
สัญญาเงินกูส้ าหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อเอนกประสงค์ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินประเภทเงินกูพ้ ิเศษเพื่อเอนกประสงค์จากสหกรณ์ จานวนเงิน______________บาท (__________________________________)
เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุในใบคาขอกูเ้ ลขที่ ____________________________ ซึ่ งถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ดว้ ย หากข้าพเจ้านาเงินกูไ้ ปใช้เพื่อการอื่น
ข้าพเจ้ายินดีให้สหกรณ์เรี ยกเงินที่ให้กทู้ ้ งั หมดคืนได้ทนั ที
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสี ยดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ __________ ต่อปี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า ตามที่
สหกรณ์พิจารณาเห็นสมควร โดยสหกรณ์ไม่ตอ้ งทาบันทึกแก้ไขเพิ่มเติมสัญญานี้อีกทั้งสิ้ น
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาจะชาระคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ ___________ บาท ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและประกาศ
ของสหกรณ์ รวม__________งวด เริ่ มตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกูเ้ ป็ นต้นไป นอกจากนี้ ขา้ พเจ้าตกลงชาระค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ เกี่ ยวเนื่ องกับการกูเ้ งินหรื อ
ชาระคืนเงินกูต้ ามที่สหกรณ์ประกาศกาหนด ณ วันทาสัญญานี้ หรื อที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมหรื อแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และหรื อค่าบริ การดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ประกาศเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร
เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้าและการประกาศเผยแพร่ ไว้ ณ ที่ทาการของสหกรณ์ก็ดี ในเว็บไซต์ของสหกรณ์ก็ดี ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับทราบ
การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว
ข้อ 4. เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้เงินกูต้ ามสัญญานี้ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันต่อสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ข้อ 5. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ายังส่ งคืนเงินกูต้ ามสัญญานี้ไม่เสร็ จ ข้าพเจ้ายินยอมและพร้อมที่จะอานวยความสะดวกแก่กรรมการดาเนิ นการหรื อบุคคลซึ่ งได้รับ
มอบจากสหกรณ์ ในการควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการใช้เงินกูใ้ ห้ตรงตามวัตถุประสงค์แห่งการกูย้ มื ตามสัญญานี้ทุกประการ
ข้อ 6. ในกรณี ที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์แห่ งการกูย้ ืมก็ดี การเปลี่ ยนแปลงในสาระสาคัญซึ่ งแบบ รู ป หรื อรายการก่อสร้ างหรื อต่อเติ ม
หรื อปรับปรุ งอาคารที่ขา้ พเจ้าเคยเสนอและได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์แล้วก็ดี ข้าพเจ้าจะมีหนังสื อแจ้งให้สหกรณ์ พิจารณาอนุมตั ิเป็ นหนังสื อก่อนดาเนินการ
ข้อ 7. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะจัดให้มีการทาประกันอัคคีภยั ในอสังหาริ มทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าให้ไว้เป็ นหลักประกันเงินกูต้ ามสัญญานี้ โดยวงเงินเอาประกันภัยไม่
น้อยกว่าจานวนเงินกูย้ ืมตามสัญญานี้ โดยข้าพเจ้าจะรับผิดชอบชาระค่าเบี้ยประกันภัย และระบุสหกรณ์เป็ นผูร้ ั บประโยชน์ตราบใดที่ขา้ พเจ้ายังส่ งคืนเงินกูต้ ามสัญญา
นี้ไม่เสร็ จสิ้ น
ข้อ 8. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ายังส่ งคืนเงินกูต้ ามสัญญานี้ ไม่เสร็ จสิ้ น ข้าพเจ้าจะไม่ก่อภาระผูกพัน ให้เช่า โอนกรรมสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิครอบครองในหลักประกันที่
ได้ไว้แก่สหกรณ์ เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นซึ่ งได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ก่อน
ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) นายจ้างและหรื อผูจ้ ่ายเงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดื อนจากบัญ ชี
เงินเดือนของข้าพเจ้า ส่ งให้สหกรณ์ตามเงื่อนไขการส่ งชาระหนี้ในข้อ 3
ข้อ 10. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าผิดสัญญานี้ไม่วา่ ข้อใดข้อหนึ่งก็ดี และหรื อในกรณี ใด ๆ ตามที่กาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้เงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญานี้ท้ งั หมดคืนให้แก่สหกรณ์ทนั ที แม้วา่ จะยังไม่ถึงกาหนดก็ตาม
ข้อ 11. ข้าพเจ้าสัญญาว่า ก่อนที่ ขา้ พเจ้าจะลาออกหรื อพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาต (จากัด) มหาชน และหรื อสมาชิกของ
สหกรณ์ ข้าพเจ้าจะจัดการชาระหนี้ที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งหรื อไม่จดั การชาระหนี้สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้า
ตกลงยินยอมให้สหกรณ์เรี ยกร้องเอาจากเงินเดือน เงินค่าจ้าง เงินสะสม เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับทั้งหมด โดยข้าพเจ้าตกลง
ให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ผจู ้ ะจ่ายเงินได้ดงั กล่าวให้แก่ขา้ พเจ้า ให้สามารถหักเงิน เพื่อชาระหนี้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อนโอนหรื อส่ งมอบส่ วนที่
เหลือแก่ขา้ พเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าจะไม่โต้แย้งคัดค้านแต่ประการใด รวมทั้งให้สหกรณ์มีสิทธิ เป็ นเจ้าหนี้ลาดับแรกในการนาค่าหุ ้นสะสมของข้าพเจ้าหักหนี้ เงินกูย้ ืมที่
ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ตามระเบียบหรื อข้อบังคับของสหกรณ์
ข้อ 12. ถ้าข้าพเจ้าคืนเงินกูก้ ่อนกาหนดภายในระยะเวลา 2 ปี ให้สหกรณ์คิดค่าธรรมเนี ยมชาระคืนเงินกูก้ ่อนกาหนดตามระเบียบหรื อตามประกาศของ
สหกรณ์

ข้อ 13. ในกรณี ที่สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตำมที่อยู่ที่ให้ ไว้ ในสั ญญำนีก้ ด็ ี หรือ เพือ่ กำรติดตำมทวงถำมหนีก้ ด็ ี หรือ เพือ่ แจ้ งยอดหนีท้ ี่ค้ำงชำระก็ดี
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ติดต่อข้าพเจ้าที่
1) บ้านเลขที่ _______________________________________________________________________________ โทรศัพท์ ___________________
ข้อ 14. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ติดต่อบุคคลต่อไปนี้เพื่อการติดตามทวงถามชาระหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ได้
1) นาย/นาง/นางสาว ______________________________________________________________________________________________________
อยูบ่ า้ นเลขที่ _____________________________________________________________________________โทรศัพท์ ____________________
ข้อ 15. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ขา้ พเจ้าได้ทุกวัน ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.
หนังสื อสัญญาฉบับนี้ทาไว้ ณ วันที่ซ่ ึ งระบุขา้ งต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ___________________________________ผูก้ ู้
(___________________________________)

ลงชื่อ___________________________________พยาน
(___________________________________)

คำยินยอมของคู่สมรส
ข้าพเจ้า __________________________________________เป็ นสามี /ภรรยา ของ นาย/นาง/นางสาว_____________________________________
รับทราบและยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________ กูเ้ งินของสหกรณ์ออมทรั พย์พนักงานธนาคารทหารไทย จากัด
ตามหนังสื อกูเ้ งินฉบับนี้

ลงชื่อ___________________________________สามี/ภรรยา
(___________________________________)

ลงชื่อ___________________________________พยาน
(____________________________________)

ข้าพเจ้า______________________________________________________________ได้รับเงินกู้ จานวน________________________________บาท
(_________________________________________________________________) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่_________________________________
ลงชื่อ____________________________________ผูร้ ับเงิน
จ่ายเงินกูถ้ ูกต้องแล้ว ตามหนังสื อสัญญาเงินกูพ้ ิเศษเพื่อเอนกประสงค์ที่ ________________________________
_________________________________เจ้าหน้าที่การเงิน
(________________________________)_____/______/_____

