
                        
อนุญาตใหกูได…….………………………… 
สงชําระ………...งวด ๆ ละ ..................บาท
มติคณะกรรมการครั้งที…่…..วันที่............. 

  
  

  

หนังสือกูที่………….…./…………….. 
วันที่………/…………………/……… 

  
                                                                    

                        คําขอกูเงินพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิก 
 

เขียนที่........................................................ 
วันที่..................................................................................... 

                                                                                                                                                                               
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค   จํากัด 
 

 ขาพเจา.........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.....................................................
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง....................................................สังกัด/โรงเรียน...................................................
อําเภอ................................จังหวัดนครสวรรค  ไดรับเงินเดือน.............................................บาท  โทรศัพท/ มือถือ 
ที่ติดตอได................................................................ ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิก ดังตอไปนี้ 
   ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิกสหกรณฯ  จํานวน......................................................บาท 
(................................................................................)    โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ซึ่งแจงความมุงหมาย และเหตุผล
แหงการกูโดยละเอียด ถาจะนําเงินกูไปใชเพื่อความมุงหมายหลายอยาง ก็แยกระบุจํานวน และใหคําชี้แจงสําหรับ แตละ
อยาง)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..........................................................................................................................................................................................

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

ขอ 2. เวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณฯจํานวน..............................หุน  เปนเงิน...............................................บาท  
        โดยสงคาหุนงวดละ................................................บาท   

 

ขอ 3. ขาพเจาไดเปนสมาชิกติดตอกันมาจนถึงวันขอกูเปนระยะเวลา....................ป....................เดือน   
 

ขอ 4. ขาพเจามีหนี้สินตอสหกรณฯ ฐานะผูกูดังตอไปนี้  
   (1) เงินกูพิเศษ/สามัญ  จํานวน.................................บาท คงเหลือ...........................................บาท  
   (2) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน.................................บาท คงเหลือ...........................................บาท          
   (3) เงินกู.........................................จํานวน................................บาท  คงเหลือ...........................................บาท 

 

ขอ 5.  ขาพเจาไดรับเงินกูพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิก  ขาพเจาขอสงตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือน 
         เทากันงวดละ.............................บาท  เปนจํานวน......................งวด  ตามระเบียบ และประกาศของสหกรณฯ  
 

ขอ 6. พรอมกันนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารตามแบบประกอบการขอกูตามขอ1.มาครบถวนแลว และยินดีที่จะให 
        ขอความจริง ใหความรวมมือแกคณะกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่น ซึ่งสหกรณมอบหมายใหสอบสวน 
        เกี่ยวกับการขอกูเงินนี้  
ขอ 7. ในการรับเงินกูก็ดี การทําหนังสือกูก็ดี ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณฯ ทุกประการ และ 
          รับรองวาคูสมรสของขาพเจาไดทราบในกิจการดังกลาวนี้ดวยแลว  (กรณีมีคูสมรส) 

 

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



  
 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย 
        ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น  และตามที่ไดสอบถามแลว เห็นวา…........................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

         (ลงนาม)…….……………………………………………………… 
              (………………………………………………) 

                                          ตําแหนง………………………………………………………..……. 
 

 

 

รายการตอไปนี้พนักงานของสหกรณฯ กรอกเอง 
____________________________________________________________________________________________ 

              
               บันทึกของพนักงานสหกรณฯ 
 

1.  ไดตรวจรายการตามคําขอกูแลว มีรายการหุน  
      และหนี้ของสหกรณฯ ถูกตองแลว 
2. ผูขอกูเปนสมาชิกติดตอกันจนถึงวันขอกู      
     เปนเวลา...........ป.................เดือน 
3. ผูขอกูรายนี้        เคย        
                                ไมเคย 

 
ผิดนัดการชําระหนี้หรือขาดสงคาหุนรายเดือนหรือ
ปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอสหกรณฯ 
 

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

 
              บันทึกผลการพิจารณา 
 
   ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่.................... 
เมื่อวันที่..................................................................... 
มีมติ                          อนุมัติ 
                                 ไมอนุมัติ 
    
 ใหกูไดเปนเงิน.....................................................บาท 
  สงชําระ...........................งวดๆละ......................บาท 
   
 
     (ลงชื่อ)...............................................ผูจัดการสหกรณ 

        ........../................../............. 

 

                     .........../............../.............. 

 
 
 
 
 



                    เอกสารประกอบการขอกูเงินพิเศษฯ 
                      สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด 
 

 ขาพเจา...................................................................................ขอเสนอรายละเอียดประกอบคําขอกู
พิเศษฯ ฉบับลงวันที่........................................................................ดังตอไปนี้ 
 1.ลักษณะที่ดิน เปนที่ดินประเภท         ที่อยูอาศัย             ที่นา              ที่สวน             ที่ไร 
    

            เปน        โฉนด          น.ส.3 ก          น.ส.3            อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 
             เน้ือที่...................................................ไร..................................งาน............................ตารางวา 
  

         2 .ลักษณะบานเปน         ตึก         ไม           ครึ่งตึกครึง่ไม          อ่ืนๆ(ระบุ)...................... 
     

            แบบ          ช้ันเดียว      ขนาด...................เมตร X…………………………เมตร 
                            สองชั้น       ขนาด...................เมตร X………………………...เมตร 
  

         3. ที่ตั้งของที่ดิน และบานเลขที่...........................................หมูที่..........................ถนน.................... 
     ตําบล.......................................อําเภอ......................................จังหวัด...................................... 
     ตามแผนผังสังเขปที่แนบมาดวยแลว 
 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินได  พรอมสลิปเงินเดือน (แบบ 2) 
          5.  สําเนาบัตรประจําตัวของผูกู และคูสมรส 
 6. สําเนาทะเบียนบานของผูกู และคูสมรส 
 7. สําเนาใบสาํคัญการสมรส  (กรณีมีคูสมรส) 
 8. สําเนาภาพถายหลักฐานกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือ บานที่จะจํานองเปนประกัน (ถายทุกหนา)  
              ถาหลักฐานที่นํามาจํานองเปนของบุคคลอื่น ใหผูเปนเจาของทําหนังสือยินยอมแนบมาดวย 
              พรอมทั้งสําเนาบัตร – ทะเบยีนบาน 
         9.  หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของสํานักงานที่ดินจังหวัด หรือ อําเภอ 
       10. รูปถายบาน ทั้ง 4 ดาน ที่จะนํามาจํานอง หรือ ซื้อ 
       11. แผนที่ดิน ที่จะค้าํประกันโดยสังเขป 
       12. เพิ่มเติมกรณีซื้อ 1.  สัญญาจะซื้อจะขายบานที่ดิน 
    2.  หลักฐานการขออนุญาตใหปลูกสรางบาน หรืออาคาร ซึ่งทางราชการ 
                                             ไดออกใหพรอมทั้งใบสําคัญการใหหมายเลขประจําบาน (กรณีปลูกใน       
                                             เขตควบคุม หรือ เขตเทศบาล) 
    เพิ่มเตมิกรณีกอสราง   1. แบบแปลนบาน และวัสดุกอสราง 
      2. ราคากอสรางพรอมคาแรงงาน 
       13.  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

                       (ลงช่ือ).......................................................ผูขอกู 
                         (.......................................................) 

                              สมาชิกเลขทะเบยีน.................................สังกัด................................ 
 



 

แบบสํารวจภาระผูกพันหักเงิน  ณ  ที่จาย 
 
ของ......................................................... 
 

เงินเดือน...........................................บาท 
 
 
ที่ รายการ จํานวนเงินที่หัก 

1 ภาษีหัก  ณ  ที่จาย  

2 เงินสะสม  กบข.  

3 ชพค./ชพส.  

4 เงินกูสรางบาน  สวัสดิการของทางราชการ  

5 เงินกูยานพาหนะ   สวัสดกิารของทางราชการ  

6 เงินกูปลดเปลื้องหนี้สินของทางราชการ  

7 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหของสมาชิกสหกรณฯ (สฌ.น.)  

8 หุนของสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด  

9 เงินกูสามัญสวัสดิการคอมพิวเตอร (สหกรณฯ)  

10 เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาตอ (สหกรณฯ)  

11 เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อซื้อรถยนต (สหกรณฯ)  

12 เงินฝากสหกรณออมทรัพย (หักรายเดือนฯ)  

    

   

                                                             รวมเงิน  

 
 

ขอรับรองวาถูกตอง 
 

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

ตําแหนง........................................................................... 
 



 
 

หนังสือยินยอมใหหักเงินได 
ในการหักเกบ็เงินชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 

 

                                                                        สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากัด 
                                                                        943/12  หมู 9   ถนนสวรรควิถี   
                                                                                                ตําบลนครสวรรค   อําเภอเมืองฯ   
                                                                                                จังหวัดนครสวรรค   60000 
 

                                                           วันที่................................................................... 
 

เรียน  ผูบริหารหนวยงานตนสังกัด 
 
  ขาพเจา................................................................................................. ขาราชการประจํา/
ลูกจางประจํา/บํานาญ ฯลฯ  สังกัดหนวยงาน....................................................................และเปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากดั  หมายเลขทะเบียนสมาชิกที่..................................   ไดกูเงินจาก
สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค  จํากดั    ตกลงยินยอมใหกรมบัญชีกลาง  หรือหนวยงานตนสังกัด  หรือ
สถาบันการเงิน  หรือเจาหนาที่ผูจายเงินดําเนินการนําเงินเดือน  และ/หรือเงินบํานาญและ/หรือเงินพึงได
อ่ืนใด  ที่ขาพเจามีสิทธิไดรบั หักเงินนําสง/ชําระ/ใหสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด   ตามจํานวน
เงินที่สหกรณแจงตอหนวยงานเปนประจําแทนขาพเจาเปนอันดับแรก โดยขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนไม
วากรณีใด ๆ จนกวาจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงจากสหกรณฯ 
 
  หนังสือใหความยินยอมฉบับน้ี  ขาพเจาไดตรวจสอบขอความ  และถอยคําในหนังสือน้ี
ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ 
 
 

            ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

         ช่ือ.......................................................ผูกู และผูใหความยินยอม 
          (..................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนผังที่ตั้งที่ดิน 
 

ของ....................................................................................สังกัด / หนวย.............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
                                                         
                       
   
                                                    
                                                     ลงชื่อ...........................................ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

ลงชื่อ............................................ผูขอกู 
     (.............................................)          ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
                                                    

                                                     ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
                                                       วันที.่............/..................../................ 
 



 

 

รายละเอียดขนาดภายใน บาน / อาคาร 
พ้ืนที่ใชสอย 

 
 ระบุขนาดความกวาง / ยาวของภายในบาน / อาคาร ชั้นลาง / ชั้นบน หองใชสอยตาง ๆ โดยละเอียด 
 พรอมวาดรูปลักษณะของบานแตละชิ้น และระบุตําแหนงของหองใชสอยตาง ๆ โดยละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําอธิบายเพิ่มเติม................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 



แบบหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน 
(เพื่อนํามาจํานองเปนประกันเงินกูแกสหกรณ) 

 

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

วันที่........................................................... 

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

อยูบานเลขที่....................................หมูที่..........................ตําบล......................................อําเภอ.................................. 

จังหวัด.......................................ซึ่งเปนเจาของที่ดิน โฉนด / น.ส.3  เลขที่........................................................................ 

ตําบล............................................อําเภอ...................................................จังหวัด 

 

  ขาพเจาทราบและไมขัดของในการใหนําที่ดินมาจํานองเปนประกันเงินกูพิเศษซึ่งสมาชิกคือ  

..................................................................จะขอกูตอสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด และถาสหกรณฯ 

อนุมัติใหกูได  ขาพเจายินดีที่จะมาทํานิติกรรมจํานองที่ดินแปลงดังกลาวตอสหกรณฯ ตอไป 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

  ขาพเจาเปนคูสมรสของเจาของที่ดินผูใหความยินยอม  ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของ 

..............................................................สามี/ภรรยา ของขาพเจาที่แทจริง  หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น 

ขาพเจาขอรับผิดชอบทุกประการ 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 


	                        
	(................................................................................)    โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ซึ่งแจงความมุ่งหมาย และเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด ถ้าจะนำเงินกู้ไปใช้เพื่อความมุ่งหมายหลายอย่าง ก็แยกระบุจำนวน และให้คำชี้แจงสำหรับ แต่ละอย่าง)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
	 
	ข้อ 2. เวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯจำนวน..............................หุ้น  เป็นเงิน...............................................บาท  
	        โดยส่งค่าหุ้นงวดละ................................................บาท   
	ข้อ 3. ข้าพเจ้าได้เป็นสมาชิกติดต่อกันมาจนถึงวันขอกู้เป็นระยะเวลา....................ปี....................เดือน   
	ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ฯ ฐานะผู้กู้ดังต่อไปนี้  
	   (1) เงินกู้พิเศษ/สามัญ  จำนวน.................................บาท คงเหลือ...........................................บาท  
	   (2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  จำนวน.................................บาท คงเหลือ...........................................บาท          
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