
 
 
              รับ……………………………                                                                                                               หนังสือกู้ที่……..…../…………. 
              วันที่…….…/…..………                                                                                                                 วนัที่…..…/…..…..…/……..…. 
                                                                                                                     บัญชีเงินกู้ท 
 

 
ค าขอกู้เงินพิเศษ 

ค าเตือน     ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการท่ีก าหนดไว้ในแบบขอกู้น้ี   ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้อง 
                     และครบถ้วน  มิฉะน้ัน  สหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 
 

       เขียนท่ี……………………………………………   
        วันท่ี…………….เดือน……………………………. พ.ศ………...  

 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง   จ ากัด 
 
       ข้าพเจ้า…………………………………………..เลขทะเบียนท่ี…………..….อยู่บ้านเลขท่ี…………………. 
ถนน……………………… หมู่ท่ี…………… ต าบล……………………………..อ าเภอ………………..…………… จังหวัดตรัง  
                                                                                                                                        เลขประจ าตัวประชาชน  

เกิดวันท่ี………เดือน…………….……พ.ศ……………              
โทรศัพท์ ท่ีบ้าน……………………………….ท่ีท างาน...............................................มือถือ………………………………………
ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อคณะกรรมการด าเนินการโปรดพิจารณา  ดังน้ี 
           ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินพิเศษ  จ านวน……………….………บาท (……………………………..………………) 
      โดยน าไปใช้เพื่อการดังน้ี ( ขีด / ใน       หน้าข้อท่ีต้องการเพียงข้อเดียว 
                  เพื่อการเคหะสงเคราะห์        เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ        เพื่อการอันจ าเป็นอื่น   

ข้อ 2.ในเวลาน้ีข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง…………………………………………… 
สังกัดโรงเรียน……………………………………อ าเภอ……………………………………จังหวัดตรัง  ได้รับเงินได้รายเดือน 
จ านวน……………………… บาท 

ข้อ 3. การขอกู้เงินพิเศษตามวัตถุประสงค์ข้อ 1 น้ัน ข้าพเจ้าขอเสนอรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ 
สินทรัพย์ และ หน้ีสิน รายได้และรายจ่าย ของผู้กู้ และ บุคคลในครอบครัว ดังน้ี 
  3.1 รายการทรัพย์สินในกรรมสิทธ์ิของข้าพเจ้ามีดังน้ี (ถ่ายส าเนาเอกสารทรัพย์สินทุกอย่างประกอบด้วย  )  

อสังหาริมทรัพย์ ราคา สังหาริมทรัพย์ ราคา 
    
    
    

  3.2 รายได้ของข้าพเจ้าและครอบครัว 
1. ข้าพเจ้ามีรายได้เดือนละ………………บาท รายได้จากอาชีพรองเดือนละ………………..บาท 

โดยท่ีมาของรายได้อาชีพรอง คือ…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

        2. ภรรยาหรือสามีของข้าพเจ้ามีรายได้เดือนละ…………………………..……บาท  ปฏิบัติงานใน   

ต าแหน่ง……………………………………สถานท่ีท างาน………………..………………………… มีรายได้จากอาชีพรองเดือน
ละ…………………………..บาท ท่ีมาของอาชีพรองคือ…………………………………………………………………………… 
 

( โปรดพลิก) 
 



 

- 2 - 
 

3.3 หน้ีสินนอกสหกรณ์   (ส่งส าเนาหลักฐานการเป็นหน้ีประกอบด้วย ) 

ราย

ที่ 

ชื่อและ

ส านักงาน

เจ้าหนี ้

วันเป็น

หนี ้

จ านวน

หนี้สินแต่

แรก 

ดอกเบี้ย

ร้อยละ 
หลักประกั

นที่ให้ไว ้
จ านวนเงินต้น

คงเหลือ 
ดอกเบี้ยที่

คงเหลือ 
เป็นหนี้   เพ่ือ

การใด 

           
           
           

 
3.4   ค่าใช้จ่ายในครอบครัว เดือนละ………………บาทเงินออมท่ีเก็บไว้ เดือนละ……………บาท 

ข้อ 4. ตามท่ีข้าพเจ้าได้ยื่นค าขอกู้พิเศษ ตามข้อ 1  ข้าพเจ้าขอชี้แจงรายละเอียด ดังน้ี ( เลือกชี้แจงตามความ 
ประสงค์ท่ีขอกู้ )  

4.1 เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์   ข้าพเจ้าขอกู้เพื่อใช้ในกิจการ ดังน้ี (ขีด / ใน        ท่ีต้องการ 
เพียง 1 อย่าง ) 
 ก่อสร้างใหม่       ต่อเติม        ปรับปรุง    ซื้ออาคาร    ซื้อท่ีดินและอาคาร 
 ซื้อท่ีดินเพื่อก่อสร้างอาคาร ช าระหน้ีสถาบันการเงินอื่นจากการกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

    4.1.1 เหตุผลและความจ าเป็นท่ีข้าพเจ้าขอกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ คือ…………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.1.2 ข้าพเจ้าได้ส าเนารายละเอียดต่าง ๆ เก่ียวกับประเภทของการขอกู้มาพร้อมแล้ว  
จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
  1……………………………………………………………………………………. 
  2…………………………………………………………………………………… 
  3……………………………………………………………………………………  
  4…………………………………………………………………………………… 
4.2 เงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพ ข้าพเจ้าขอกู้เพื่อกิจการดังน้ี ( เขียน / ใน        ท่ีต้องการ 1 อย่าง ) 

    เพื่อการเกษตร        เพื่อซื้อเรือกสวนไร่นา          เพื่อลงทุนค้าขาย 
    เพื่อลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อช าระหน้ีอันเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพ 
    4.2.1 ข้าพเจ้าได้เสนอแผนงานประกอบอาชีพ ดังน้ี 

1. ข้าพเจ้าออกเงินใช้เอง จ านวน………………บาท เพื่อกิจกรรม ดังน้ี…………….. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
  2. เงินกู้งวดท่ี 1 จ านวน……………….……บาท เพื่อกิจกรรม ดังน้ี…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………เมื่อ…………………………………… 

3. เงินกู้งวดท่ี 2 จ านวน……………………บาท เพื่อกิจกรรม ดังน้ี…………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………เมื่อ…………………………………… 

4. เงินกู้งวดท่ี 3 จ านวน……………………บาท เพื่อกิจกรรม ดังน้ี…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………เมื่อ…………………………………… 
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   4.3  เงินกู้เพื่อการอันจ าเป็นอื่น   ข้าพเจ้าขอกู้เพื่อการดังน้ี ( เขียน / ใน        ท่ีต้องการ 1 อย่าง ) 
    เพื่อจัดหาทรัพย์สินอันจ าเป็นตามควรแก่ฐานะ  
   รายละเอียดของทรัพย์สินส่วนท่ีจัดหา คือ ………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………. 
    เพื่อการอันจ าเป็นอย่างอื่น   รายละเอียดของการอันจ าเป็นท่ีจะต้องจัดการคือ………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
   ข้าพเจ้าขอเสนอเหตุผลความจ าเป็นมาประกอบ ดังน้ี 
    1………………………………………………………………………………………………..  
    2……………………………………………………………………………………………….  
    3……………………………………………………………………………………………….  
    4………………………………………………………………………………………………..  
  ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการกู้เงินพิเศษครั้งน้ีคือ  

ท่ีดินเพื่อจ านองเป็นประกัน  จ านวน…………………………….แปลง ท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิ
ของ…………………………………..……………ราคา…………………………บาท 

บ้านพร้อมท่ีดินจ านองเป็นประกัน  จ านวน…………………แปลง บ้านและท่ีดินเป็นกรรมสิทธ์ิ

ของ…………………………………………..……ราคา………………บาท 
  จ านองด้วยทรัพย์ท่ีใช้เงินกู้น้ันซื้อมาจ านองเป็นประกัน  ระบุชื่อหลักทรัพย์…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
  หลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งจะน ามาเป็นประกัน ระบุชื่อหลักทรัพย…์………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….  
ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาเอกสารกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์  และแผนผังแสดงท่ีต้ังของหลักทรัพย์  อย่างละ  1  ชุด 

มาด้วยแล้ว 

ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้พิเศษ ข้าพเจ้าจะส่งเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังน้ี ( ขีด / ใน       ที่ต้องการ ) 

     แบบคงยอด ( งวดละเท่า ๆ กัน) งวดละ.......................................บาท จ านวน....................งวด  
     แบบคงต้น ( ต้นเงินไม่รวมดอกเบี้ย ) งวดละ................................บาท จ านวน....................งวด  

พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ……………ต่อป ี โดยคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน  ต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้  
  ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้ข้อความจริง และให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการด าเนินการ หรือ บุคคลอื่น  
ซึ่งสหกรณ์มอบหมายให้สอบสวน และ ท ารายงานเก่ียวกับการกู้พิเศษรายน้ี  
  ข้อ 8. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้พิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ากัด ตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ 

     ( ลงชื่อ ) ……………………………………… ผู้ขอกู้ 
                  (……………………………………………..…) 

 
เอกสารท่ีต้องย่ืนพร้อมค าขอกู้พิเศษ จ านวนอย่างละ  1  ชุด 

 
1.ส าเนาหลักฐานท่ีดินพร้อมหนังสือรับรองราคาประเมิน  
   ที่ดินจากส านักงานท่ีดิน  

6. ส าเนาทะเบียนหย่า 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ ของผู้กู้ 7. หนังสือรับรองความเป็นโสด (เฉพาะผู้ชาย) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ ของคู่สมรส 8. ภาพถ่ายท่ีอยู่อาศัยท่ีน ามาเป็นหลักประกัน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และของคู่สมรส 9. สลิปเงินเดือน (เดือนปัจจุบัน)  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส 10. หลักฐานอื่น ๆ  ที่ต้องการจะขอเพิ่มเติมในวันยื่นค าขอกู้ 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  
  ข้าพเจ้า…………………………………………………ต าแหน่ง………………………………………………… 
โรงเรียน/วิทยาลัย………………………………………อ าเภอ………………………………..……จังหวัดตรัง  เป็นผู้บังคับบัญชา
ของ……………………………………………พิจารณาค าขอกู้แล้วมีความเห็นว่า………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                 (ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้บังคับบัญชา 
                                                                                

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่สหกรณ ์
 

1. ปัจจุบันสมาชิกผู้กู้มีอายุ…………………ปี……………….….เดือน มีอายุผ่อนช าระจนถึงอายุ  65  ปี   
เป็นเวลา…………………….ปี……………………เดือน  ( ผ่อนช าระได้............................งวด ) 

  2. สมาชิกผู้กู้เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันจนถึงวันยื่นค าขอกู้พิเศษเป็นเวลา ……..……ปี…….……เดือน 
  3. ขณะน้ี ผู้ขอกู้มีเงินค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์  จ านวน……………..หุ้น เป็นเงิน……………………..…….บาท 
 และ ส่งค่าหุ้นรายเดือน เดือนละ………………………..บาท 
  4. ผู้ขอกู้มีเงินได้รายเดือน เดือนละ………………………….บาท 
  5. ผู้ขอกู้มีหน้ีสินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  ดังน้ี 
   5.1 เงินกู้สามัญ   หนังสือกู้ท่ี…………../…………ลงวันท่ี………เดือน………………………พ.ศ……… 
  ต้นเงินคงเหลือ………………………...บาท 
   5.2 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   หนังสือกู้ท่ี………/…….ลงวันท่ี……..เดือน……………………พ.ศ………… 
 ต้นเงินคงเหลือ  ……………………………………………..บาท 
 
        (ลงชื่อ)……………………………………เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
            (………………………………………………..) 
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บันทึกการวินิจฉัย 

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์ 
เมื่อวันท่ี……………./………………../………..…………… 
มีความเห็นว่า………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
              (ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการ 
                     (…………………………………………..) 
 
              (ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการ 
                     (…………………………………………..) 
 
               (ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ 
                     (…………………………………………..) 
 
                (ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ 
                      (…………………………………………..) 
 
               (ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ 
                     (…………………………………………..) 
 
 

เสนอ คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี……………………... 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี………วันท่ี……../…………../………… 
มีมติ…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
                   (ลงชื่อ)……………………………………… 
                          (…………………………………………..) 
                                            ประธานกรรมการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


