
คําขอ ...................... สัญญา ....................
ลงวันที่ .................... ลงวันที่ ....................

นัดตรวจหลักทรัพย วันที่ ............... เวลา ..................
กก................... นส.ขออนุมัติ

คําขอกูเงินพิเศษ นัดจดจํานอง          วันที่ ............... เวลา ..................
กก................... นส.ขออนุมัติ

เขียนท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด วันท่ี ..................................................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการ/เงินกู  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํากัด

ขาพเจา ................................................................................................... อายุ ............................. ป

ตําแหนง ........................................... สังกัด ....................................................... โทรศัพทท่ีทํางาน ...............

มือถือ ....................................... โสด  สมรส หยา  หมาย
 

โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อซ้ือท่ีดิน  สําหรับกอสรางอาคารสําหรับใชเปนท่ีอยูของตนเองหรือครอบครัว

เพื่อซ้ือท่ีดินพรอมอาคาร  สําหรับใชเปนท่ีอยูของตนเองหรือครอบครัว
(ไมเกิน  2  ไร  และจะตองกอสรางอาคารสําหรับใชเปนที่อยู  ภายใน  2  ป)
เพื่อกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร  สําหรับใชเปนท่ีอยูของตนเองหรือครอบครัว

เพื่อชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน  เพื่อซ้ือหรือสรางอาคาร  สําหรับใชเปนท่ีอยูของตนเองหรือครอบครัว

เพื่อซ้ือหองชุด  สําหรับใชเปนท่ีอยูของตนเองหรือครอบครัว เพื่อซ้ือยานพาหนะ

เพื่อซ้ือท่ีดินเปลาเพื่อการเกษตรกรรม เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

เพื่อการอุปโภคบริโภคของครอบครัว และเพื่อชําระเงินกูพิเศษเดิม

โดยเสนอหลักประกัน  ดังน้ี (โปรดแสดงใบแจงเงินเดือนฉบับจริง)

ทุนเรือนหุนมูลคา ....................................... บาท เปนประกัน .................................... บาท

เงินฝากสหกรณ บัญชีเลขท่ี ...................................................................

มูลคา ....................................... บาท เปนประกัน .................................... บาท

ท่ีดิน โฉนด/น.ส.3ก เลขท่ี....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

ขาพเจายินยอมจายดอกเบ้ียใหกับสหกรณตามประเภทเงินกูท่ีขอ  ในอัตราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ

ขอชําระคืนเงินกู  ดังนี้   ผอนชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ีย เปนงวดรายเดือน ........... งวด ๆ ละ .................. บาท

  ผอนชําระคืน  เฉพาะเงินตน เปนงวดรายเดือน ........... งวด ๆ ละ .................. บาท
  ดอกเบ้ียตางหาก

ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีสหกรณกําหนดทุกประการ

ลงชื่อ ............................................................... ผูขอกู

   สมาชิกสหกรณ  เลขท่ี ..............

    ขอกูเงินจํานวน .......................................... บาท



เพื่อซื้อที่ดิน  สําหรับกอสรางอาคารสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองหรือครอบครัว  (ไมเกิน  2  ไร และตองกอสรางภายใน 2 ป)

ที่ดิน  โฉนด/น.ส.3ก เลขที่ ............................ ตําบล .............................. อําเภอ ...............................จังหวัด ............................................

เนื้อที่ ........................ ไร ........................... งาน .................................. ตารางวา ราคาจะซ้ือขาย ................................................ บาท

(เอกสารที่ตองสง  สําเนาสัญญาจะซ้ือขาย,โฉนด/น.ส.3ก,บัตร-ทะเบียนบานผูจะขายหรือผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน)

เพื่อซื้อที่ดินพรอมอาคาร  สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองหรือครอบครัว

ที่ดิน  โฉนด/น.ส.3ก เลขที่ ............................ ตําบล .............................. อําเภอ ...............................จังหวัด ............................................

เนื้อที่ ........................ ไร ........................... งาน .................................. ตารางวา

ที่อยูที่จะซ้ือ ตึก ไม 1 ชั้น 2 ชั้น เลขที่ ..................... ราคาจะซ้ือขาย ................................................ บาท

(เอกสารที่ตองสง  สําเนาสัญญาจะซื้อขาย,โฉนด/น.ส.3ก และทะเบียนบานที่จะขายระบุช่ือเจาบาน,บัตร-ทะเบียนบานผูจะขายหรือผูถือกรรมสิทธ์ิที่ดินและอาคาร)

รายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร  สําหรับใชเปนที่อยูของตนเองหรือครอบครัว

....................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................รวมคากอสราง ................................................ บาท

(เอกสารที่ตองสง  สําเนาแบบแปลนอาคาร  รายละเอียดวัสดุกอสรางพรอมราคา  ใบอนุญาตกอสราง(ตองเปนเจาของที่ดิน)  สัญญาจางกอสราง/และการขอเบิกเงินงวดกอสราง)

เพื่อชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน  เพื่อซื้อหรือสรางอาคาร  สําหรับใชเปนที่อยูของตนเองหรือครอบครัว
(เอกสารที่ตองสง  สําเนาสัญญาเงินกู,สัญญาจํานอง,ใบแจงภาระหนี้คงเหลือปจจุบัน)    

..........................................................................................................................................รวมเปนเงิน ................................................ บาท

เพื่อซื้อหองชุด  สําหรับใชเปนที่อยูของตนเองหรือครอบครัว
(เอกสารที่ตองสง  สําเนาสัญญาจะซ้ือจะขายหองชุด  สําเนาหนังสือจดทะเบียนอาคารชุด  สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิหองชุด  และสําเนาแผนผังหองชุด)

..........................................................................................................................................รวมเปนเงิน ................................................ บาท

เพื่อซื้อยานพาหนะ (เอกสารที่ตองสง  รถใหม ไดแก ใบเสนอราคารถ  ใบโฆษณารถรุนที่จะซ้ือ รถเกาไดแก ใบเสนอราคารถหรือ
สัญญาจะซ้ือจะขาย  บัตรประชาชน-ทะเบียนบานผูจะขาย  รูปถายรถและเครื่องยนตภายใน-ภายนอกทุกดาน สําเนาคูมือทะเบียนรถ)

รถยนต รถปคอัพ รถจักรยานยนต   อื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................

ยี่ฮอ .............................................. ใหม เกา ราคา ................................................ บาท

เพื่อซื้อที่ดินเปลาเพื่อการเกษตรกรรม (เอกสารที่ตองสง  สําเนาสัญญาจะซ้ือขาย,โฉนด/น.ส.3ก,บัตร-ทะเบียนบานผูจะขาย
และเอกสารโครงการซ้ือที่ดินเปลาเพ่ือประกอบการเกษตรกรรมหรือลงทุนประกอบอาชีพ  ตามแบบฟอรมของสหกรณ)

เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว (ตามเอกสารโครงการซ้ือที่ดินเปลาเพ่ือประกอบการเกษตรกรรมหรือลงทุนประกอบอาชีพ  ที่แนบ)

เพื่อการอุปโภคบริโภคของครอบครัว  ไดแก (เอกสารที่ตองสง  ใบเสนอราคาพรอมใบโฆษณาสินคา หรือบริการที่จะซ้ือ
แบบแปลนและรายละเอียดวัสดุพรอมราคา หรือกําหนดการพรอมรายละเอียดคาใชจายกรณีจางทําของ)
....................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................รวมเปนเงิน ................................................ บาท

รายรับ รายจาย
 - เงินเดือนของสมาชิก ............................... บาท  - คาใชจายครอบครัว ............................... บาท

 
 - รายรับคูสมรส (ถามี) ............................... บาท  - คาใชจายอื่น ๆ (ระบุ) ................... ............................... บาท

 - รายรับอื่น ๆ (ระบุ) ...................... ............................... บาท ................................................ ............................... บาท

................................................ ............................... บาท ................................................ ............................... บาท

รวมรายรับ  บาท รวมรายจาย  บาท

หมายเหตุ  คูสมรส  มีอาชีพ ................................. ตําแหนง .................................... สถานที่ทํางาน ........................................................
(โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐาน  แสดงรายรับ - รายจาย  ทั้งของสมาชิก  และคูสมรสดวย)

ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ  ลงชื่อ ................................................................ ผูขอกู

ประมาณการรายรับ - รายจายของสมาชิก / เดือน

รายละเอียดวัตถุประสงคการขอกูเงินพิเศษ


