
 
 

รายการเอกสารที่ย่ืนต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้เงินพิเศษ ชื่อผู้กู้....................................................เลขทะเบียน....................... 
คุณสมบัติ สมาชกิที่ประสงค์จะกู้เงนิพิเศษ มีดังน้ี 

- กรณีผู้กู้ ต้องเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 6 เดือน วงเงินกูไ้ม่เกินมูลค่าหลกัทรัพย์ค้้าประกัน แต่ต้องไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
หลักเกณฑ ์ สมาชกิที่ประสงค์จะกู้เงินพิเศษ จะต้องมีหลักทรัพย์ที่เชือ่ถือได้ ดังน้ี 

1. กรณีมีความประสงค์กู้เงินเพือ่การเคหะสงเคราะห์ ให้ช้าระได้ไม่เกิน 360 งวด แต่ต้องไม่เกินอายุ 75 ปี  
2. กรณีมีความประสงค์กู้เงินเพือ่การอันจ้าเป็น ให้ช้าระได้ไม่เกิน 300 งวด แต่ต้องไมเ่กินอายุ 75 ปี  
3. ที่ดิน เป็นโฉนดที่ดิน, น.ส.3ก.หรือโฉนดที่ดิน, น.ส.3ก.พร้อมสิ่งปลกูสร้าง หลักทรัพย์ทั่วประเทศ ที่เป็นของตนเอง, คู่สมรส, บุตร, บิดา 
   มารดาของตนเองหรือบิดามารดาของคู่สมรส (ยกเว้น จังหวัดยะลา, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี และ อ้าเภอเทพา อา้เภอจะนะ 
   อ้าเภอนาทวี อา้เภอสะบ้าย้อย อา้เภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไม่สามารถน้ามาเป็นหลักประกันเงินกูไ้ด้)  
4. ที่ดิน เป็นโฉนดที่ดิน, น.ส.3ก.หรือโฉนดที่ดิน, น.ส.3ก.พร้อมสิ่งปลกูสร้าง ที่เป็นของบุคคลอื่น ให้กูไ้ม่เกนิร้อยละ 70 ของราคาประเมิน  
    และอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมทุรสาคร หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
5. หุ้นของตนเอง (ให้กู้ได้ไมเ่กินร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้น) แต่ต้องไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
6. เงินฝากทีเ่ปิดบัญชไีวก้ับสหกรณ์ฯ ค้้าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก แต่ต้องไม่เกิน 5,000,000.- บาท 
7. ห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมอยูอ่าศัย กรณีไม่เกิน 3 ปี ให้กู้ไดร้้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  
8. ห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมอยูอ่าศัยกรณีเกิน 3 ปี แตไ่ม่เกิน 10 ปี ให้กู้ได้ร้อยละ 80 ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 1,600,000 บาท 
9. ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการขอกู้เงินน้ี 

เอกสารประกอบการกู้เงินพเิศษ ให้ย่ืนตั้งแต่วันที่ 1 ถึงสิ้นเดือน และได้รับการอนุมัตใินสิ้นเดือนถัดไป ประกอบด้วย 
1.  ค้าขอกูพ้ิเศษ 
2.  ส้าเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3ก, กรรมสิทธิ์ห้องชุด ขนาดเท่าตวัจริงทุกหน้า 
3.  ราคาประเมินที่ดิน, ห้องชุด (พร้อมหนังสือปลอดหน้ีค่าส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารห้องชุด) ฉบับจริงจากส้านกังาน  

          ที่ดินมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันทีอ่อกเอกสาร  (ในกรณีที่ติดจ้านองเจ้าหน้ีอื่น ให้แนบหนังสือสัญญาจ้านองมาด้วย) 
4.  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ,บัตรประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส พร้อมรับรองส้าเนา 
5.  ส้าเนาทะเบียนบ้านของผูกู้แ้ละคู่สมรส พร้อมรับรองส้าเนา 
6.  ส้าเนาใบส้าคัญการสมรสของผูกู้้ , ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร พร้อมรับรองส้าเนา 
7.  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวข้าราชการ,บัตรประชาชน ของเจ้าของหลกัทรัพย์และคู่สมรส พร้อมรับรองส้าเนา 
8.  ส้าเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส พร้อมรับรองส้าเนา 
9.  ส้าเนาใบส้าคัญการสมรสของเจ้าของหลกัทรัพย์ , ใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร พร้อมรับรองส้าเนา 
10. ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกของบ้านที่น้ามาเป็นหลักทรัพย์ค้้าประกัน 
10. หนังสือรับรองเงินเดือนของผูกู้ ้พร้อมประทับตราหน่วยงานให้เรียบร้อย 
11. สลิปเงินเดือนหรือบัญชถีือจ่ายเงินเดือนของผูกู้้ย้อนหลัง 3 เดือน และเพิ่มสลิป เดือน มีนาคม 2563 อีก 1 เดือน และให้เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ 
     รับรองข้อมูลพร้อมกับประทับตราหน่วยงานให้เรียบร้อย 
12. ส้าเนาสมุดบัญชีเงินเดือน หรือ Statement (ออกโดยธนาคาร) ย้อนหลัง 3 เดือน 
13. ส้าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย 1 ชุด หรือ ส้าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงศรี 2 ชุด 
14. กรณีผู้กู้เป็นอัตราจ้างแนบหนังสือสัญญาจา้งพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท(รับรองส้าเนาถูกตอ้ง) หากสญัญาจ้างหมดอายุภายใน 3 เดือน  
     ให้ท้าหนังสือรับรองการตอ่สัญญาจ้าง พร้อมประทับตราหน่วยงาน 1 ฉบับ 
15. รูปถ่ายที่ดิน, สิ่งปลูกสร้าง (ให้ถ่ายทกุด้านทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารโดยจะต้องถ่ายให้เห็นบ้านเลขที่ให้ชัดเจน) ส้าหรับห้องชุดถา่ยทกุด้าน 
16. แผนที่ระบุเส้นทางให้ชัดเจน (ต้องระบุระยะทางทางถนนใหญ่ไปยังที่ตั้งหลักทรัพย์วา่เป็นระยะทางเท่าใด)  
17. หนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน, ที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสรา้งกับบุคคลภายนอก 
18. หากที่ดินที่จดภาระจ้ายอมเข้าออกที่ดินของบุคคลภายนอกให้ถ่ายโฉนดที่ดินที่จดภาระจ้ายอมเข้าออกด้วย  
     พร้อมส้าเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน และรับรองเอกสารดว้ย  
19. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดนิในการน้าที่ดินมาจดทะเบียนจ้านองเพือ่ค้้าประกันหน้ี 
20. กรณีกู้เพื่อปลกูบ้านให้แนบแบบแปลนที่ถกูต้องตามกฎหมาย,สัญญาจ้างผู้รับเหมาและหนังสือขออนุญาตปลกูสร้างบ้าน 





พ.1 
 

การขอ 
กู้เงิน 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
ค าขอกู้เงินพิเศษ 

  

         ข้าพเจ้า.........................................................................................................สมาชิกเลขท่ี.................................  
อาย.ุ...............ปี  ต าแหน่ง.............................................................................................................................................  
สังกัด/โรงเรยีน.......................................................................................อ าเภอ.................................... จงัหวัดนนทบุรี 
มีเงินไดร้ายเดือน ๆ ละ.......................................บาท เงินได้รายเดือนของคู่สมรสเดือนละ...................................บาท  
เงินได้อื่นๆ อีกเดือนละ........................................บาท  
 

ข้าพเจ้าขอกู้เงินจ านวน......................................................บาท (.................................................................................)  
โดยมีความประสงค์ขอกู้พิเศษ เพือ่ 
1. การเคหะสงเคราะห์.................................................................................................................................................. 
2. การอันจ าเป็น............................................................................................................................................................  

ค าชี้แจง 
ประกอบ 

 

            ข้าพเจ้าของแจ้งรายละเอยีด  รายการบุคคลในครอบครัว การอยู่อาศัยเดิม เหตุผลและความจ าเป็นที่ ต้อง
จัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ รูปแบบและรายการก่อสรา้งหรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารรายละเอยีดแห่งทีด่ินที่ก่อสร้าง
ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินและอาคารที่จะซื้อ หรือการอันจ าเปน็ดังนี ้ 
 

ปัจจุบันข้าพเจ้าอยู่บ้านเลขท่ี......................................หมู่...................หมู่บ้าน..............................................................
ตรอก/ซอย...........................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.......................................................  
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................................โทร.(บ้าน) ...................................... 
(ท่ีท างาน) ..................................................................... (มือถือ) .................................................................................  
 

รายการบคุคลในครอบครัวมดีังนี้  
 

        1...........................................................................................อายุ...............................ป ี 
        2...........................................................................................อายุ...............................ป ี 
        3………………………………………………………………………………..อายุ...............................ป ี 
        4...........................................................................................อายุ...............................ปี 
        5...........................................................................................อายุ...............................ป ี
 

บอกเหตุผลที่ขอกู้โดยละเอียด 
 

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ำกัด 
รับเลขท่ี .................................... เวลา ........... น. 
วันท่ี .................................................................... 

ในเวลาน้ีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
และไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย 

 

ลงชื่อ ........................................................................... ผู้กู้ 
    ( ............................................................................... ) 
   วันท่ี .................... / ................... / ........................... 
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ค่าใช้จ่าย 
รายเดือน 
ของผู้กู้ 

 

รายการ ช าระเดือนละ (บาท) 
 

ค่าหุ้นรายเดือน 
เงินกู้สหกรณ ์
................................... 
................................... 

 

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

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

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

....................................................................... 
รวม  

รายจ่ายด้านสหกรณ์ (เดือนที่กู้ยืม) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        รายได้รวมทั้งสิ้น………………………………….….บาท 
                                           หัก                   รายจ่ายด้านสหกรณ์.....................................บาท 
                                                                    คงเหลือสทุธิ.................................................บาท 

 
 
 
 
 
 
การค้ า 
ประกัน 

                              

ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า คือ 
 

1. ท่ีดินโฉนดเลขท่ี.................................................สารบัญเล่มที่..............................หนา้.................................. 
ที่ดินระวาง.............................................................เลขท่ีดิน.....................................หนา้ส ารวจ........................ 
ที่ดินตั้งอยู่ ณ ต าบล...............................................อ าเภอ................................................................................... 
จังหวัด....................................................................เนื้อท่ี................................................................................... 
ช่ือผู้ถือกรรมสิทธ์ิ................................................................................................................................................ 
ราคาประเมินทีด่ินประมาณ  ตารางวาละ..................................................................................................บาท 
 

สภาพของท่ีดิน 
                   ถมแล้ว                                   มีสิ่งปลูกสรา้งบนพ้ืนดิน(กรอกข้อความข้างบนดว้ย) 
                   มีน้ า-ไฟพร้อม                           มีถนนคอนกรีตหรือลาดยางผ่านท่ี 
                   รถยนต์เข้าถึงได้                         ต้องใช้ทางเข้าที่ดินร่วมกับคนอ่ืน 
                   อื่นๆ (เป็นบ้าน, ที่สวน หรือท่ีนา) 
ระยะทาง 
ระยะทางห่างจากถนนใหญ่ประมาณ....................................................เมตร 
 

สิ่งปลูกสร้าง 
ที่ดินแปลงนี้มีสิ่งปลูกสร้างบนท่ีดนิคือ....................................... ซึ่งมี.......................ห้องนอน..............ห้องน้ า 
ลักษณะ เป็น             ตึก                 ไม้                ครึ่งตึกครึ่งไม้            อื่นๆ......................................... 
ปลูกเมื่อ พ.ศ. ......................................ขนาดบ้านกว้าง.................................เมตร ยาว.................................เมตร 
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างประมาณ................................................................................................................บาท 
 

หุ้น/พันธบัตร/เอกสารการรับฝากเงินของ……………………………………………………………………………………………… 
ช่ือเจ้าของ…………………………………………………………………………………………เลขท่ี............................................ 
จ านวน.......................................ฉบับ  จ านวนเงินท้ังสิ้น..............................บาท 
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เงื่อนไข  

การช าระ 
เงินกู ้   

               

         ถ้าข้าพเจ้าได้รับอนุมตัิให้กูเ้งินได้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้คืนสหกรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่  สหกรณ์
ก าหนด โดยผ่อนช าระเป็น............................งวด  ช าระเป็นงวดรายเดือน งวดละ................................................บาท   
เว้นแต่ งวดสุดท้ายเป็นจ านวน.............................บาท ทั้งนี้เริม่ตั้งแตง่วดเดือน..................................พ.ศ. ..................   
เป็นต้นไป 

 

ค า
รับรอง 
ของผู้กู้ 

        

เมื่อไดร้ับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและมตติ่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด 
และ 1. ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้  
      2. ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับรู้ว่าเงินท่ีข้าพเจ้าได้กู้ไปจาก 
          สหกรณ ์ถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยทันที โดยไม่ค านึงถึงก าหนดเวลาส่งคืนตามที่ตกลงไว ้ 
      3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะต้องลาออกจากงานประจ าตามข้อบังคบัของสหกรณ์ข้อ 31(3) ข้าพเจ้าจะแจ้ง  
          ให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดการช าระหนีส้ิน ซึ่งมีอยู่กับสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้น และยอม   
          ให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง โบนัส เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินทุนเลีย้งชีพ หรือเงินอ่ืนใด   
          ที่เป็นของข้าพเจ้า หักเงินไว้ส่งช าระหนี้พร้อมดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์ทันที      
                                                                 
                                                                    ลงช่ือ.................................................................ผู้ขอกู ้
                                                                        (.......................................................................) 
                                                                    วันท่ี .................... / ................... / ........................... 

 

ค ารับรองเจา้หน้าท่ีการเงิน และผูบ้ังคับบัญชา หรือผู้ได้รับใบอนุญาตของโรงเรยีนเอกชน 

          ขอรับรองว่า รายการเกี่ยวกับเงินเดือนถกูต้องเป็นความจริง โดยได้พิจารณาค าขอกู้เงินพิเศษของสมาชิกรายน้ีแล้ว  

             และผู้กู้ได้ให้ค ายินยอมให้ผู้มีอ านาจหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ตามกฎหมาย    

           พระราชบัญญัติสหกรณ์และตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว เห็นควรกู้ได ้

 

 

 

 

 

  
  
 
 

 

บันทึกการวินิจฉัย 
 

 เสนอ คณะกรรมการด าเนินการชุดที่.....................................................................ในการประชุมครั้งท่ี..................................... 
 เมื่อวันท่ี.......................................................คณะกรรมการได้พิจารณา มีมติดังนี้.................................................................................... 
 

                                                                                         ลงช่ือ................................................................เลขานุการ 

   (.......................................................................) 
                                                                                วันท่ี .................... / ................... / ..................... 
 
 

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

ผู้บังคับบัญชา 
หมายเหตุ   - กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง  ให้ผู้บังคับบัญชา 
                เป็นผู้ลงนามรับรอง  
              - กรณผีู้กูเ้ป็น ผอ.สพป. หรอื ผอ.สพม. หรือ ผอ.สว่นราชการ หรอื  
                ผอ. สถานศกึษาของรัฐให้รับรองตนเองได ้
               - กรณีผู้กู้สังกัดโรงเรียนเอกชน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเอกชน  
                 หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผูล้งนามรับรอง 

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

เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
หมายเหตุ   - กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานจ้าง  ให้เจ้าหน้าที่การเงิน           
               ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคบับัญชาเป็นผู้ลงนามรับรอง  
              - กรณผีู้กูเ้ป็นข้าราชการบ านาญ ให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินตน้สังกัด  
                ลงนามรับรอง  
              - กรณผีู้กู้สังกัดโรงเรียนเอกชน ให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินโรงเรียนเอกชน  
                ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ไดร้ับใบอนุญาต เป็นผู้ลงนามรับรอง 
 
 
 



พ.4 

 

        เขียนที่................................................................... 

   วันท่ี....................................................................... 

 

เรื่อง จ านองที่ดินเป็นประกันเงินกู้ของ........................................................................................................................................................ 

 บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อตกลงว่า..........................................................................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน
โฉนดที่ดินเลขท่ี............................................เลขท่ีดิน..................................................หน้าส ารวจ.............................................................. 
ต าบล............................................................อ าเภอ......................................................จังหวัด................................................................... 
จ านวนที่ดิน...................................................ไร่.............................................................งาน...........................................................ตารางวา 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
ได้จ านองที่ดินเป็นประกันหน้ีเงินกู้ของ.....................................................................................................................................ซึ่งไดเ้งินจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด มีส านักงาน เลขท่ี  77   ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบรุ ี
เป็นจ านวนเงินกู้...................................................................บาท (............................................................................................................) 

 การจ านองที่ดินเป็นประกันหนี้เงนิกู้ของ.............................................................................................ขา้พเจ้าผู้จ านองที่ดินเป็น
ประกันตกลงและยินยอมค้ าประกนัเงินกู้ซึ่งลูกหนี้ผูกพันต่อสหกรณอ์อมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากดั ตามสัญญาจ านอง 

บักทึกฉบับนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานส าคัญต่อ
หน้าพยาน และสตสิัมปชัญญะของข้าพเจ้าสมบรูณ์ทุกประการ 
 

 
       ลงช่ือ...........................................................ผู้จ านองที่ดินเป็นประกัน  

                                                                             (...........................................................)  
 

            เบอร์โทรศัพท์ ............................................. 

 
                                                                   ลงช่ือ..............................................................พยาน  
                                                                             (...........................................................)  

 
                                                                   ลงช่ือ...............................................................พยาน  
                                                                             (............................................................)  
 
 
 
 
 
 



รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน(กรณีมีสิ่งปลูกสร้าง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รูปถ่ายที่ดินกรณีไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังแสดงท่ีตั้งของท่ีดินโดยสังเขป 
 

  




