
คาํขอกู้เงนิกู้พเิศษ 

เลขรับท่ี…………………………. 

วนัท่ี……./………………./ บญัชีเงินกู้ ท่ี……………………….. 

วนัท่ี……/…..…………..…/๒๕….. 

หนงัสือกู้ ท่ี……………………….... 

                      เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ จํากดั 

           วนัท่ี………เดือน…………………..…..พ.ศ. ๒๕….……. 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิจํากดั (สอ.มฉก.) 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………..………….สมาชิก  สอ.มฉก. เลขท่ี………...……… 

อาย…ุ………ปี    ตําแหน่ง………………………………สงักดั คณะ/กอง/ศนูย์/สํานกั………………….…………….…….. 

ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี…..…….…….หมู่……...…ถนน………………………………..แขวง/ตําบล….……………………….. 

เขต/อําเภอ…………….……….……………..จงัหวดั………..……..……………………รหสัไปรษณีย์……………………... 

โทรศพัท์บ้าน (……)…………..……………….…..โทรศพัท์มือถือ (…...)……………….………………. 

สถานภาพ        โสด           สมรส          หยา่         หม้าย     จํานวนบตุร (ถ้ามี)……………………….….คน 

คูส่มรสช่ือ(ถ้ามี)…..…………………………………………………ประกอบอาชีพ………………………………………….. 

สถานท่ีทํางาน(คูส่มรส)………………………………………………………………………………….……………………… 

  ข้าพเจ้ามีหุ้นสะสมอยูใ่นสอ.มฉก. เป็นเงิน……….……………บาท โดยสง่คา่หุ้นในอตัราเดือนละ…..….…….บาท 

มีหนีส้นิค้างชําระเป็นเงินกู้ประเภทเพ่ือเหตฉุกุเฉิน  เป็นเงิน……………………………………...บาท  เงินกู้ประเภทสามญั 

เป็นเงิน………….……………………..…..บาท  เงินกู้ประเภทพิเศษ เป็นเงิน……………………………………....…...บาท 

  ข้อ  ๑.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ เงินกู้พิเศษจาก สอ.มฉก.       เป็นเงิน………………………………….….บาท 

  ข้อ  ๒.  ข้าพเจ้าขอสง่ต้นเงินกู้ คืนเป็นงวดรายเดือนเทา่กนั  งวดละ.......................................บาท   

   (......................................................................)  พร้อมดอกเบีย้ท่ี สอ.มฉก. กําหนด 

 ข้อ  ๓. ข้าพเจ้าจะนําไปใช้เพ่ือ(ชีแ้จงเหตผุลแหง่การกู้ ให้ชดัเจน) 

               ซือ้ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง    สร้างอาคารอยูอ่าศยั     ซือ้ท่ีดนิ 

              ซือ้ห้องชดุท่ีพกัอาศยั    ตอ่เตมิปรับปรุงอาคารหรือท่ีดนิ    ซือ้ยานพาหนะ 

               อ่ืน ๆ  (ระบ)ุ………………………………………………………………………………………………. 

 ข้อ ๔. รายละเอียดหลกัทรัพย์ท่ีพร้อมจดจํานองเป็นหลกัประกนัเงินกู้  

           ๔.๑  โฉนดท่ีดนิเลขท่ี………………………….ตรอก/ซอย…………………………ถนน…………………… 

        ตําบล/แขวง…………………………….อําเภอ/เขต……………………….จงัหวดั……………………. 

      จํานวนเนือ้ท่ี…………..ไร่…………….งาน………………ตารางวา  ราคาประเมินของสํานกังานท่ีดิน

      ตารางวาละ….……………..…………..บาท(……………..……………..…………..………….……..)   

        สิง่ปลกูสร้างเลขท่ี…………………….หมู่ท่ี………………ช่ือหมู่บ้าน…………………………………. 

        ตรอก/ซอย………………………ถนน………………………..ตําบล/แขวง……………………………. 

        อําเภอ/เขต………………………...จงัหวดั……………………………….รหสัไปรษณีย์……………… 

                   โทรศพัท์……...………………ในการนีไ้ด้ค้นหาหมดุหลกัเขตท่ีดนิพบแล้วเพ่ือให้กรรมการได้ตรวจสอบ 
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            ๔.๒  ห้องชดุเลขท่ี……………….………....…….ชัน้ท่ี………….….….อาคารเลขท่ี……………………….. 

        ช่ืออาคารชดุ……………………….……………..…..ทะเบียนอาคารชดุเลขท่ี………………………… 

        เนือ้ท่ี…………….ตารางเมตร  ราคาซือ้ขาย……………………บาท(………………………..…….…) 

        ตรอก/ซอย…………………………ถนน………………………..ตําบล/แขวง………………………… 

        อําเภอ/เขต………………………..จงัหวดั……………………………….รหสัไปรษณีย์……………… 

           ๔.๓  หลกัทรัพย์คํา้ประกนัอ่ืน ๆ (หุ้นสะสม  /  เงินฝากในสอ.มฉก.)  ท่ีจะจํานําเป็นประกนั 

        ๑)  หุ้นสะสม  เป็นเงิน………………………………บาท(……………………………………………) 

        ๒)  เงินฝาก    เป็นเงิน………………………………บาท(……………………………………………)  

 ข้อ ๕.  ในการรับเงินกู้   ข้าพเจ้าได้ทําสญัญาเงินกู้พิเศษ  ให้ไว้ตอ่  สอ.มฉก.  ตามแบบท่ีกําหนด 

 ข้อ ๖.  ข้าพเจ้าจะตดิตามผลการอนมุตัขิองคณะกรรมการดําเนินการและปฏิบตัติามมตใินเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคําขอกู้

ของข้าพเจ้าทกุประการ 

 ข้อ ๗.  ในการขอกู้ครัง้นี ้คูส่มรสของข้าพเจ้า(ถ้ามี) รับรู้การกู้ เงินของข้าพเจ้า ตามท่ีได้ทําหนงัสือยินยอมให้ไว้เป็น

หลกัฐานแก่ สอ.มฉก. แล้ว  

            ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ได้ให้ข้อความท่ีเป็นจริง  และให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการดําเนินการหรือบคุคลอ่ืน

ท่ี สอ.มฉก. มอบหมายให้ตรวจสอบและทํารายงานเก่ียวกบัคําขอกู้พิเศษนี ้

       ……………………………………………………ผู้ขอกู้  

(………………………………………………….) 

 

 

           วนัท่ี................................................................ 

   ข้าพเจ้านาย/นาง…………………………………………………………….………………………..…เป็นสามี/ภรรยาของ 

นาย/นาง…………………………………………………………ได้ยินยอมให้นาย/นาง………………………………………………

ขอกู้ เงินพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกียรติ จํากดั ตามหนงัสือข้างต้นนี ้

      ลงช่ือ……………………………………………….สามี/ภรรยา 

              (………………………………………………) 

       ลงช่ือ……………………………………………….พยาน 

              (………………………………………………) 

      ลงช่ือ……………………………………………….พยาน 

              (………………………………………………) 

 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 
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แผนที่ตัง้ของอสังหาริมทรัพย์ที่ดนิที่จะใช้เป็นหลักทรัพย์คํา้ประกันการกู้เงนิ 
 

***โปรดค้นหาหลักเขตที่ดนิให้พบก่อนที่จะย่ืนคาํขอกู้เงนิ*** 
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เอกสารประกอบการขอกู้เงนิ 
คณุสมบตัผิู้กู้  ต้องมีอายกุารเป็นสมาชิกตดิตอ่กนัมาเป็นเวลาไม่น้อยกวา่  ๒  ปี 

1. กรณีกู้ เพ่ือซือ้ท่ีดนิ  หรือ  ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 

1.1 แบบพมิพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

1.2 สําเนาโฉนดครบทกุหน้า 

1.3 รูปถ่ายท่ีดนิ หรือ ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างท่ีจะซือ้ 

1.4 หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดนิ จากสํานกังานท่ีดนิ  หรือพมิพ์จากเว็บไซต์กรมท่ีดนิ http : //www.Dol.Go.th. 

1.5 หนงัสือสญัญาจะซือ้จะขาย  

1.6 สําเนาบตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

1.7 สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

1.8 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

1.9 สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย    

1.10  รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 

2.   กรณีกู้ เพ่ือสร้างบ้าน 

2.1 แบบพมิพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

2.2 แบบแปลน 

2.3 ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
2.4 รูปถ่ายท่ีดนิ ท่ีจะสร้างบ้าน 

2.5 หนงัสือแจ้งประมาณการก่อสร้าง บวกคา่ถมท่ีดนิ ตารางวาละ 1,000.00  บาท 

2.6 หนงัสือสญัญาการจ้างรับเหมาก่อสร้าง (ถ้ามี) 

2.7 สําเนาโฉนดครบทกุหน้า 

2.8 หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดนิ จากสํานกังานท่ีดนิ  หรือพมิพ์จากเวบไซต์กรมท่ีดนิ http : //www.Dol.Go.th. 

2.9 สําเนาบตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

2.10  สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

2.11  สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

2.12  สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

2.13  รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 

3.   กรณีกู้ เพ่ือซือ้ห้องชดุในอาคารชดุ 

3.1 แบบพมิพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

3.2 รูปถ่ายห้องชดุในอาคารชดุท่ีจะซือ้ 

3.3 สําเนาหนงัสือกรรมสทิธ์ิห้องชดุ 

3.4 หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดนิ จากสํานกังานท่ีดนิ  หรือพมิพ์จากเวบไซต์กรมท่ีดนิ http : //www.Dol.Go.th. 

3.5 สําเนาบตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

3.6 สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

3.7 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 



3.8 สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

3.9 รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 
 

4.   กรณีกู้ เพ่ือรถยนต์ 

4.1 แบบพมิพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

4.2 หนงัสือสญัญาจ้างรถยนต์ 

4.3 บตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

4.4  สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

4.4 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

4.5 สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

4.6 รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑ์ในการพจิารณาหลักทรัพย์ที่นํามาคํา้ประกัน 
1.  กรณีใช้ท่ีดนิเป็นหลกัประกนั 

1.1 ต้องเป็นท่ีดนิท่ีมีทางเข้า-ออก และรถยนต์ต้องเข้าถึงท่ีดนิ 

1.2 ในกรณีรถยนต์เข้าไม่ถึงท่ีดนิ  ต้องมีทางสาธารณะกว้างไมน้่อยกวา่  10  เมตร  จากถนนซอยหรือถนนใหญ่ถึง

ท่ีดนิ  และต้องมีระบบสาธารณปูโภค  (นํา้ , ไฟฟ้า , ประปา พร้อม) 

1.3 ต้องนําหนงัสือรับรองราคาประเมินของสํานกังานท่ีดนิ  ซึง่ท่ีดนิตัง้อยูม่าประกอบคําขอกู้ เงิน  เอกสารดงักลา่ว

มีอายไุม่เกิน  6  เดือน 

1.4 ท่ีดนิต้องอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ,  นนทบรีุ  ,  สมทุรปราการ  ,  ปทมุธานี  ,  ชลบรีุ  และฉะเชิงเทรา 

2.  กรณีใช้ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างเป็นหลกัประกนั 

2.1 ต้องมีเลขท่ีบ้าน 

2.2 ต้องสร้างแล้วเสร็จพร้อมอยูอ่าศยั 

2.3 ท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้างนีต้้องอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ,  นนทบรีุ  ,  สมทุรปราการ  ,  ปทมุธานี  ,  ชลบรีุ  

และฉะเชิงเทรา 

3.  กรณีใช้อาคารชดุ 

3.1 ต้องมีหนงัสือแสดงกรรมสทิธ์ิอาคารชดุ  ซึง่ระบช่ืุอสมาชิกเป็นผู้ ซือ้ 

1.5 อาคารชดุนีต้้องอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ,  นนทบรีุ  ,  สมทุรปราการ  ,  ปทมุธานี  ,  ชลบรีุ  และฉะเชิงเทรา 
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เอกสารประกอบการขอกู้เงนิ 

 

 

1. กรณีกู้ เพ่ือซือ้ท่ีดิน  หรือ  ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง 

1.1 แบบพิมพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

1.2 สําเนาโฉนดครบทกุหน้า 

1.3 รูปถ่ายท่ีดิน หรือ ท่ีดินพร้อมสิง่ปลกูสร้างท่ีจะซือ้ 

1.4 หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน จากสํานกังาน  

ท่ีดิน  หรือพิมพ์จากเวบไซต์กรมท่ีดิน                

http : //www.Dol.go.th. 

1.5 หนงัสือสญัญาจะซือ้จะขาย  

1.6 สําเนาบตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

1.7 สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

1.8 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

1.9 สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย    

1.10  รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 
 

2.   กรณีกู้ เพ่ือสร้างบ้าน 

2.1 แบบพิมพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

2.2 แบบแปลน 

2.3 ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
2.4 รูปถ่ายท่ีดิน ท่ีจะสร้างบ้าน 

2.5 หนงัสือแจ้งประมาณการก่อสร้าง บวกคา่ถมท่ีดิน 

ตารางวาละ 1,000.00  บาท 

2.6 หนงัสือสญัญาการจ้างรับเหมาก่อสร้าง (ถ้ามี) 

2.7 สําเนาโฉนดครบทกุหน้า 

2.8 หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน จากสํานกังาน  

ท่ีดิน  หรือพิมพ์จากเวบไซต์กรมท่ีดิน                 

http : //www.Dol.go.th. 

2.9 สําเนาบตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

2.10  สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

2.11  สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

2.12  สลิปเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

2.13  รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 

 

 

3.   กรณีกู้ เพ่ือซือ้ห้องชดุในอาคารชดุ 

3.1 แบบพิมพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

3.2 รูปถ่ายห้องชดุในอาคารชดุท่ีจะซือ้ 

3.3 สําเนาหนงัสือกรรมสทิธ์ิห้องชดุ 

3.4 หนงัสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน จากสํานกังาน   

ท่ีดิน  หรือพิมพ์จากเวบไซต์กรมท่ีดิน              

http : //www.Dol.go.th. 

3.5 สําเนาบตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

3.6 สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคูส่มรส (ถ้ามี) 

3.7 สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

3.8 สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

3.9 รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 
 

4.   กรณีกู้ เพ่ือซือ้รถยนต์ 

4.1 แบบพิมพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

4.2 หนงัสือสญัญาจองรถยนต์ 

4.3 หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

4.4 บตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) 

4.5  สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) 

4.6  สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

4.7  สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

4.8  รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 
 

5.   กรณีกู้ เพ่ือลงทนุประกอบอาชีพ/กู้ เพ่ือเหตกุารณ์อนัจําเป็น 

5.1 แบบพิมพ์คําขอกู้ เงินพิเศษ 

5.2 หนงัสือแสดงรายละเอียดและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง
กบัการขอกู้ เงิน 

5.3 หลกัทรัพย์คํา้ประกนั 

5.4 บตัรประชาชน ทัง้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) 

5.5  สําเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) 

5.6  สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

5.7  สลปิเงินเดือน เดือนสดุท้าย 

              5.8  รายการบญัชีธนาคารย้อนหลงั  6  เดือน 
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