






คำขอกู้ ................................                        สัญญากู้เลขท่ี พ................................... 
 
วันท่ี ....................................                        ลงวันท่ี……………………..…………………… 
          

คำขอกู้เงินพิเศษ 
 

เขียนที่................................................................. 
วันท่ี..................................................................... 
 

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จำกัด 
 

ข้าพเจ้า............................................................................................ อายุ................. ปี เลขทะเบียนสมาชิก   
เริ่มรับราชการตั้งแต่ พ.ศ. .......................................................ปัจจุบันเป็น ข้าราชการตุลาการข้าราชการลูกจ้างประจำ 
พนักงานราชการ พนักงานเนติบัณฑิตยสภาข้าราชการบำนาญ สังกัดที่รับเงินเดือน.............................................................. ......
ช่วยราชการที่.........................................................ตำแหน่งปัจจุบัน............................................................ระดับ..........................................
มีเงินได้รายเดือน....................................... บาท ที่อยู่เลขท่ี............................หมู่/ซอย............................ถนน.................................................
แขวง/ตำบล.............................เขต/อำเภอ.............................จังหวัด.......................................... โทรศัพท์บ้าน...................................
โทรศัพท์ท่ีทำงาน...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที.่..............................................E-mail……………………………………………………. 
สถานภาพสมรสโสด สมรส หย่า หม้าย ช่ือคู่สมรส.............................................................อาชีพ...............................
ทำงานที่..........................................................ตำแหน่ง……………………………………….…………..เงินได้รายเดือน...................................บาท 
โทรศัพท์ติดต่อท่ีทำงาน..........................................................โทรศัพท์เคลื่อนท่ี............................................................................................... 
มีบุตรจำนวน...............................คน  อายุ (ตามลำดับ)……………….……………………………………………………………………………………………… 
มีภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประมาณเดือนละ................................บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังน้ี............................................................ 
มีภาระหนี้สินของตนเองและคู่สมรส (ไม่รวมหนี้สหกรณ์) ดังนี้ ช่ือเจ้าหนี้...................................................................................... .      
รวมหนี้คงเหลือ……………………………….............บาท รวมชำระเดือนละ.........................................................บาท 
ข้าพเจ้าขอเสนอคำขอกู้เงินพิเศษต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินพิเศษ จำนวน......................................................บาท (………………………………...…………………………………….) 
โดยขอชำระต้นเงินคืนแบบสหกรณ์ (ต้นเงินเท่ากันทุกเดือน) แบบธนาคาร (ต้นเงินรวมดอกเบี้ย) พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด   

รายเดือนงวดละ...............................................บาท (เว้นงวดสุดท้าย) ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้ 
ข้อ 2. นอกจากเงินค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์แล้ว  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการกู้เงินครั้งน้ี ดังนี้ 

(หมายเหตุ  ท่ีดินที่เสนอเป็นหลักประกันต้องเป็นที่ดินของผู้ขอกู้ และโฉนดปลอดภาระจำนอง) 
2.1 โฉนดเลขที่.....................ระวาง..............เลขที่ดิน...............หน้าสำรวจ.......................เล่ม..................หน้า............................

ตำบล.................................อำเภอ......................................จังหวัด...............................................เนื้อที่………..…ไร่............งาน............วา 
ราคาประมาณ..................................................บาท ลักษณะโรงเรือนในที่ดิน (ถ้ามี)………………………………………………………………………….
เป็นกรรมสิทธ์ิของ............................................................................. 

2.2โฉนดเลขที่.....................ระวาง...............เลขที่ดิน...............หน้าสำรวจ.......................เล่ม..................หน้า............................
ตำบล.................................อำเภอ......................................จังหวัด...............................................เนื้อที่………..…ไร่............งาน............วา 
ราคาประมาณ..................................................บาท ลักษณะโรงเรือนในที่ดิน (ถ้ามี)………………………………………………………………………….
เป็นกรรมสิทธ์ิของ............................................................................. 

2.3 หลักทรัพย์อื่น ได้แก่.................................................................................................................................................(แนบเอกสาร) 
 
 
 
 
 



 
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินครั้งนี้ เพ่ือ (โปรดกาเคร่ืองหมาย  ใน  ที่ต้องการ) 

 
3.1 ซ้ือที่ดิน ซ้ืออาคารพร้อมที่ดิน (แนบสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายด้วย) 
ที่ดินโฉนดเลขที่..................................อยู่ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..........................................................

ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................................
เนื้อท่ี...................ไร่...................งาน.......................วาราคา ไร่ /ตารางวาละ................................บาท เป็นเงิน....................................บาท
สภาพทั่วไปของที่ดินท่ีจะซื้อ (การปรับปรุงท่ีดิน ถนน ลำคลอง ไฟฟ้า ประปา ตลาด)………............................................................................
อาคารพร้อมที่ดินที่จะซื้อเป็น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อาคารชุด อื่นๆ...................................................................
ลักษณะทั่วไปของอาคาร (แนบรูปถ่ายหน้า-หลัง)............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
เหตุผลความจำเป็นในการซือ้ทรัพย์นี้................................................................................................................................................................ 

 
3.2สร้างอาคารต่อเติมปรับปรุงอาคาร 

ที่ดินโฉนดเลขที่.................................. อยู่ตรอก/ซอย.......................................................ถนน................................................................
ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................................
เนื้อท่ี...................ไร่...................งาน.......................วาราคา ไร่ /ตารางวาละ................................บาท เป็นเงิน....................................บาท
สภาพทั่วไปของที่ดินท่ีจะซื้อ (การปรับปรุงท่ีดิน ถนน ลำคลอง ไฟฟ้า ประปา ตลาด)………............................................................................
อาคารพร้อมที่ดินที่จะซื้อเป็น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อาคารชุด อื่นๆ..................................................................
รายละเอียดการสร้าง/ตอ่เติม (แนบแบบแปลน/รูปถ่ายอาคาร)........................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
ช่ือผู้จ้างเหมา.........................................................................................ที่ติดต่อ................................................................................................ 
เหตุผลความจำเป็นในการสร้าง/ต่อเตมิครัง้นี้.................................................................................................................................................... 

 
3.3 ชำระหนี้แก่บุคคลภายนอก (ไถ่ถอนจำนองจากท่ีอื่น/แนบสำเนาหนังสือกู้ด้วย) 
ที่ดินโฉนดเลขที่.................................. อยู่ตรอก/ซอย.....................................................ถนน..........................................................

ตำบล/แขวง...........................................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................................
เนื้อท่ี...................ไร่...................งาน.......................วาราคา ไร่ /ตารางวาละ................................บาท เป็นเงิน....................................บาท
สภาพทั่วไปของที่ดินที่จะซื้อ (การปรับปรุงที่ดิน ถนน ลำคลอง ไฟฟ้า ประปา ตลาด )………....................................................................
อาคารพร้อมที่ดินท่ีจะซื้อเป็น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตึกแถว อาคารชุด อื่นๆ............................................................................... 
รายละเอียดของอาคาร (แนบรูปถ่ายหน้า-หลัง)…………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
ภาระของหนี้เงินกู้ท่ีหนักกว่าการกู้จากสหกรณ ์คือ........................................................................................................................................... 

 
3.4การลงทุนประกอบอาชีพการอันจำเป็นอื่น (ในการจัดหาทรัพย์) 

ข้าพเจ้ามีความต้องการลงทุนประกอบกิจการ (แผนงาน/รายละเอียด/จำนวนเงินท่ีจะใช้/เงินสมทบของผู้ขอกู้)............................................. 
.......................................................................................................................................................................................................................... 
ข้าพเจ้าต้องการจัดหาทรัพย์สินอันจำเป็นตามควรแก่ฐานะ ดังนี้...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 



ข้อ 4.  ในการกู้เงินตามคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของข้าพเจ้าแล้ว  ซึ่งพร้อมที่จะทำคำยินยอมให้ไว้          
เป็นหลักฐานในท้ายสัญญากู้เงินนี้ด้วย 

ข้อ 5.  ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ทำหนังสือสญัญากู้เงินตามแบบที่กำหนดให้ไว้ต่อสหกรณ์ 
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้นำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด 
ข้อ 7.  ข้าพเจ้ายินยอม และให้ความร่วมมือปฏิบัตติามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและมติของสหกรณ ์ และ/หรือบุคคลอื่น         

ซึ่งสหกรณ์มอบให้ตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกู้เงินพิเศษน้ี 
ข้อ 8.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้ระบไุว้ในคำขอกู้นีเ้ป็นความจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ……………………………………………………………………………….ผู้ขอกู ้

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

บันทึกรับรองและให้ความเห็นของข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษหรือตุลาการในหน่วยงานของผู้ขอกู ้
(ถ้าผู้ขอกู้เป็นข้าราชการตุลาการหรือดำรงตำแหน่งระดบัชำนาญการพเิศษขึ้นไป ไมต่้องรับรองให้ความเห็นนี้) 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็และตามที่ไดส้อบถามมาแล้ว ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้ขอกู้รายนี ้ดังต่อไปนี้ 
(1) ความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งเงินกู้ ซึ่งช้ีแจงไว้ในคำขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่?...................................................................................... 
(2) ผู้ขอกู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย หรือมีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถกูออกจากงานประจำ หรือไม่?................................................................. 
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมากหรือไม่?......................................................................................................................... 
(4) ขอรับรองว่าถ้าให้เงินกู้แก่ผู้กู้รายนี้แล้วจะหักเงินไดร้ายเดือนส่งสหกรณฯ์ ให้ได้หรือไม่ได?้....................................................................... 
(5) ข้อช้ีแจงอื่นๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ.........................................................................................ผู้ให้คำรับรอง 
(……………………………………………………………………………….) 

ตำแหน่ง..................................................................................... 
วันท่ี........................................................................................... 

 
คำแนะนำและเอกสารประกอบคำขอกู้ของผู้กูจ้ะต้องถกูต้องครบถ้วนสหกรณ์จึงจะรับพิจารณาดังนี ้

1. เขียน/พิมพ์ข้อความในคำขอกู้นี้ให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนทุกหน้า พร้อมแผนที่ตั้งหลักทรัพย์จำนองโดยละเอียด 
2. สำเนาบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างผู้ขอกู้ (บัตรหมดอายุไม่รับพิจารณา)และใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล(ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน(ตรงกับที่อยู่ในหนังสือกู้) และทะเบียนสมรส(ถ้ามี)   รับรองสำเนาถูกต้อง  
4. ใบรับเงินสหกรณ์และใบเงินเดือนฉบับจริงของเดือนล่าสุด *ใบเงินเดือนต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินรับรองถกูต้องด้วย* 
5. สำเนาเอกสารสิทธิ(โฉนด)ทุกหน้า พร้อมรูปถ่ายด้านหน้า-หลังอาคาร(ถ้ามี) รับรองสำเนาถูกต้อง 
6. หนังสือประเมินราคาที่ดินของสำนักงานที่ดิน  และหนังสือประเมินราคาตัวอาคารของโยธาอำเภอ/จังหวัด (ถ้ามี)   
7. สำเนาหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย ที่ดิน/อาคาร/ทรัพย์สินอื่นอันจำเป็น (ถ้ามี) 
8. สำเนาแบบแปลนบ้าน  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน/ต่อเติมบ้าน  รับรองสำเนาถูกต้อง 
9. ผู้ขอกู้ต้องเตรียมหาและชี้หมุดหลักเขตที่ดินท่ีจะจำนองเป็นประกันให้ตรวจสอบได้ 
10 ลงลายมือช่ือผู้กู้ พยาน และคู่สมรส (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนทุกหน้า และเหมือนในบัตรประจำตัวด้วย 

 
 
 
 
 
 



แผนที่ที่ต้ังท่ีดินจำนองเป็นประกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบสิทธิผู้ขอกู้(รายการต่อไปนี้สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
1. ผู้ขอกู้เป็นสมาชิกติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. …………………..……นับถึงวันท่ียื่นคำขอกู้เป็นระยะเวลา..............................ป.ี.......................เดือน 
2. มีเงินได้เดือนละ……………….…………………...บาท หุ้นสะสม…………………………………..……..บาท ส่งค่าหุ้นเดือนละ...................................บาท 
3. มีหนี้ : ฉุกเฉิน/ด่วน...............................บาท สามัญ/พิเศษ.............................................บาท รวมมีหนี้...................................................บาท 
4. มีภาระค้ำประกัน 1.......................................บาท /2……………………………………บาท รวมภาระหนี้ค้ำประกัน.........................................บาท 

  รวมหนี้เงินกู้และภาระหนี้ค้ำประกัน...........................................บาท 
5. เคยผิดนดัส่งเงินงวดชำระหนี้.........................................งวด เดือน.................................................................................................................. 
6. ข้อช้ีแจง/ความเห็นอื่น..................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุหลักทรัพย์ไม่พอ เกนิ 90% ของเงินได้รายเดือน  อื่น ๆ………………………………………………………………………………. 

 
ลงช่ือ........................................................................เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ 

(.........................................................................) 
วันท่ี……………………………………………........................ 
 
ลงช่ือ……………………………………………………………….หัวหนา้ฝ่าย/งาน 

(.........................................................................) 
วันท่ี……………………………………………........................ 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเงินกู้ ครั้งท่ี................/.............. วันท่ี…………………………..……………………อนุมัติให้กู้ได้.........................................................บาท 
คณะกรรมการดำเนินการครั้งท่ี.............../............. วันที…่………………………..………………อนุมตัิให้กู้ได้.........................................................บาท 
มีกรรมการดำเนินการเข้าประชุมพิจารณาคำขอกู้พิเศษรายนี้ จำนวน..............................คน คะแนนเสียง......................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................................................เลขานกุาร 
 (……………………………………………………………………………..) 

ลงช่ือ……………………………………………………………………………….ผูจ้ัดการ 
 (……………………………………………………………………………..) 

 
















