
 

 

การพิจารณาการกูเ้งิน พิเศษ 

สามารถกูเ้งินจากสหกรณฯ์ ไดด้งันี้  

๑.กูเ้งินพเิศษ ในวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 

               ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ เงินกู ้ ใหช้ าระทุกเดือน ภายใน ๘๔ งวด 

     หลกัประกนัการกูเ้งินพิเศษ คือ  

               ใชห้ลกัทรพัยที์ป่ลอดจากภาระจ านองค ้ าประกนั  สามารถกูเ้งินไดไ้ม่เกินรอ้ยละ ๘๐ ของ

ราคาประเมิน 

                

๒.หลกัเกณฑก์ารกูเ้งินพเิศษ 

  ตอ้งมีทุนเรือนหุน้ ๘๐,๐๐๐.-   ข้ึนไป    

หลกัฐานและเอกสารประกอบการกูเ้งิน 

               ค าขอกูเ้งินพเิศษ  

เอกสารของผูกู้ ้

               ส าเนาบตัรสมาชิกสหกรณฯ์     ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    

ส าเนาใบอนุญาตทนายความ               ส าเนาทะเบยีนบา้น    

ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคาร , รายการความเคลือ่นไหวของบญัชี ยอ้นหลงั ๖ เดือน   

เอกสารของคู่สมรส ของผูกู้ ้(ในกรณีที่มีคู่สมรส) 

            หนงัสือยินยอมของคู่สมรส    ส าเนาทะเบยีนสมรส  

ส าเนาบตัรประชาชนของคู่สมรส           ส าเนาทะเบยีนบา้นของคู่สมรส   

เอกสารของหลกัทรพัย ์

               ส าเนาโฉนดทีด่ิน       หนงัสือรบัรองราคาประเมินทีด่ิน (ฉบบัจริง)    

ภาพถ่ายหลกัทรพัย ์

อตัราดอกเบี้ ย , การช าระคืนเงินกูแ้ละคุณสมบติัพเิศษของผูกู้ ้

           ๑.  สหกรณฯ์จะคิดดอกเบี้ ยเงินกูใ้นระหว่างผ่อนช าระในอตัรารอ้ยละ ๘ ต่อปี                                                                             

               ดอกเบี้ ยระหว่างผิดนดัอตัรารอ้ยละ ๑๕ ต่อปี 

           ๒.  ช าระเงินกูแ้ละดอกเบี้ ย จะตอ้งช าระภายในส้ินเดือนทุกเดือน 

               ๓.  ผ่อนช าระโดยการสัง่จ่ายเช็คช าระหนี้   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

                รับทราบ 

ลงช่ือ………………………….. 

ลงวนัที…่……………………… 
 



 
 

 

 
ค าขอกูเ้งินพิเศษ 

                                                            เขียนที่…………………………………..…….…….. 
                  วันที่………………………....……………………….. 

 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ทนายความแห่งประเทศไทย  จ ากดั 
 ข้าพเจ้า ………………………………….…………………… สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………..………… 
ขอเสนอค าขอกู้เงิน (  ) พิเศษ    เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน (  ) พิเศษ    ของสหกรณ ์ จ านวน      ………………………………………..….. บาท  

(………..……………………………………………………….……………)โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดังต่อไปนี้   (ช้ีแจงความมุ่ง
หมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอยีด  ถ้าจะน าเงินกู้ไปใช้เพ่ือความมุ่งหมายหลายอย่าง  กแ็ยกระบุจ านวนเงิน  และให้ค า

ช้ีแจงส าหรับแต่ละอย่าง  ) ……………….……………..………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ข้อ ๒.  ในเวลานี้ ข้าพเจ้าท างานในต าแหน่ง …………………………………. สงักดั……………………..…………. 
……………………………………………………………………. ได้รับเงินเดือนรายเดือน………………..……………. บาท
 ข้อ ๓.  ในเวลานี้ ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์     รวม ……………….……หุ้น  เป็นเงิน………….….……………บาท 
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอตัรา…………..……………….บาท 
 ข้อ ๔.  ข้าพเจ้ามีหนี้สนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผู้กู้  ดังต่อไปนี้  
    (๑)  หนังสอืกู้ที่…………………………  / ……………………… วันที่ …………………………..………….…… 
                       เพ่ือ……………………………………………………… ต้นเงินคงเหลือ……………..…………………. บาท 
    (๒)  หนังสอืกู้ที่…………………..……  /  ………………………  วันที่ ………………………………….………… 
                       เพ่ือ……………………………………………………… ต้นเงินคงเหลือ…………………..……………..บาท 
 ข้อ ๕.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกนัดังต่อไปนี้   คือ 

ค าเสนอค า้ประกนั 
ล าดับ 
  ที่ 

 
               ช่ือ 

  สมาชิก 
     เลข 
ทะเบียนที่ 

  ท างานประจ า 
    ในต าแหน่ง 
    และสังกดั 

   เงินได้ 
 รายเดือน 
   (บาท) 

    เป็นผู้ค า้ประกนัรายอื่น 
     ตามหนังสือค า้ประกนั 
            ที่และช่ือผู้กู้ 

    ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะเข้า 
  ค า้ประกนัตามค าขอกู้ข้างต้น 
 น้ีจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

   ๑       
      

   ๒       
      

ค าเตือน (๑)  สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผูค้ ้ าประกนัส าหรบัผูกู้ม้ากกว่าสองคนเวลาเดียวกนัไม่ได ้ และจะมีหนี้ สินต่อสหกรณ ์ 
                  ในฐานะผูค้ ้ าประกนั  โดยจ านวนตน้เงินรวมทั้งหมดเกินกว่าสิทธิซ่ึงตนจะกูเ้งินสามญัไม่ได ้

ข้อ ๖.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้    ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากนั     งวดละ………………..…บาท 
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ……... ต่อปี   เป็นจ านวน……….งวด  ตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนที่สหกรณจ่์ายเงินกู้ให้ 

ข้อ ๗.  ในการรับเงินกู้    ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสอืกู้ส  าหรับเงินกู้สามัญ   เงินกู้พิเศษ  ให้ไว้ต่อสหกรณต์ามแบบที่ 
สหกรณก์ าหนด 
 
 
 
 

 

 

รับวันที่ ………………......………… 
หนังสอืกู้ที่ …………..  / ……….. 
วันที่ …….... / …..…... / .…….... 
บญัชีเงนิกู้ที่……………………... 

ค าเตือน    ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ 
ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ ด้วยลายมอืชื่อของตนเองโดย

ถูกต้องและครบถ้วน  มฉิะนั้นสหกรณไ์ม่รับพิจารณา 



 
 
 
 
 

- ๒ - 
 

 ข้อ ๘.  (เฉพาะในกรณทีี่ผู้ขอกู้มีคู่สมรส)  ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้   ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตของคู่สมรส  ซึ่งพร้อม 
ที่จะท าค าอนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสอืกู้น้ีด้วย 
 

      ลงช่ือ………………………………………………ผู้ขอกู้ 
              (               ) 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 
         วันที่………………………..……………………  
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้ เหน็  และตามที่ได้สอบถามแล้ว  ขอให้ความเหน็ดังต่อไปน้ี 
 (๑)  ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งช้ีแจงไว้ในค าขอกู้นี้   เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง……………. 
 (๒)  ในเวลานี้ ผู้ขอกู้มีพฤติการณซ์ึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรือไม่ ? ……………………………………….. 
 (๓)  ผู้ขอกู้มีหนี้สนิภายนอกสหกรณเ์ป็นจ านวนมากหรือไม่  ? ………………………………………………….. 
 (๔)  ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้ขอกู้และผู้ค า้ประกนัจริงหรือไม่  ? ………………………………………... 
 

   ลงช่ือ …………………………………….  ต าแหน่ง ………………………………… 
                                                             (                             )  
                                                                       

(รายการต่อไปน้ี  เจ้าหน้าที่สหกรณก์รอกเอง) 
รายการเกี่ยวกบัวงเงินกูข้องผูข้อกู ้

จ านวนเงินกู้ ………………………….. บาท 
         เงินได้ 
       รายเดือน 
         (บาท) 

             จ ากดั 
            วงเงินกู้ 
            (บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ          วงเงินกู้ 
         คงเหลือ 
          (บาท) 

             สามัญ 
             (บาท) 

       เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
            (บาท) 

              รวม 
            (บาท) 

      
      

 

หมายเหตุ  (๑)  เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้   หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ………………………………… 
     (๒)  ข้อช้ีแจงอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………. 

รายการเกี่ยวกบัวงเงินของผูค้ ้ าประกนั 
จ านวนต้นเงินที่จะต้องค า้ประกนั………………………………..บาท 

 
 

ล าดับที่ 

 
 
           ช่ือผู้ค า้ประกนั 

      
      เงินได้ 
    รายเดือน 
      (บาท) 

  
 จ ากดัวงเงิน 
  ค า้ประกนั  
    (บาท)   

 

การค า้ประกนัรายอื่น  
    วงเงินค า้ประกนั 
          คงเหลือ 
           (บาท) 

              
               ช่ือผู้ กู้ 

         ต้นเงินที่ 
 ค า้ประกนัคงเหลือ 
          (บาท) 

   ๑       
   ๒       
หมายเหตุ  (๑)  เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่…………….…………………….. 
     (๒)  ข้อช้ีแจงอื่น ๆ …………………………………………………………………………..………………….. 
 

             ……………………………………………  เจ้าหน้าที่ 
                                                                    …………. / ………….  / …………. 



  
                    สหกรณอ์อมทรพัยท์นายความแห่งประเทศไทย จ ากดั 
 

แบบสอบข้อมูล 
    ผู้กู้            ผู้ค า้ประกนั 

๑.  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..……………….  อาย…ุ……...…ปี  เช้ือชาติ……………..  สญัชาติ……………… 
บตัรประชาชน / บตัรขา้ราชการเลขท่ี……………………………………….………. ออกโดย……………………………………..…….. 
เกิดวนัท่ี………………………………………วนัออกบตัร……………….……………. .วนัหมดอาย…ุ……………………….………… 
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้นเลขท่ี…………… หมู่….… ถนน……………..…….. ตรอก/ซอย……..…………. ต าบล/แขวง…………….……
อ าเภอ/เขต………………………..จงัหวดั……….……………..รหสัไปรษณีย…์…………….……….โทรศพัท…์……………………… 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี………… หมู่……..… ถนน………..……..…….. ตรอก/ซอย……..……..……. ต าบล/แขวง…….....………….…… 
อ าเภอ/เขต………………………..จงัหวดั……….……………..รหสัไปรษณีย…์…………….……….โทรศพัท…์……………………… 

๒.  อาชีพ / การงาน / รายได้  
 

อาชีพ………………………………………….  ช่ือสถานท่ีท างาน………………………………………………………………………… 
ตั้งอยูท่ี่………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศพัท…์…………………………………..  ต าแหน่งปัจจุบนั……………………………………………  อายงุาน………………….ปี 
รายไดป้ระจ าต่อเดือน………………………….…………..บาท       รายจ่ายประจ าต่อเดือน…………………….…………………บาท  
รายไดพ้ิเศษ…………………………………….…………..บาท       ท่ีมา…………………….………………………………………….. 

๓.  สถานะภาพด้านครอบครัว 
 

สถานภาพ              โสด           สมรส           ม่าย          หยา่         ช่ือคู่สมรส…………………………………………………………… 
อาย…ุ………….ปี         อาชีพ             รับจา้ง         รับราชการ          รัฐวสิาหกิจ           อ่ืน ๆ……………………………………..….. 
ช่ือสถานท่ีท างาน……………………………………  ตั้งอยูท่ี่………………………………………………………..…………………… 
โทรศพัท…์…………………………………..  ต าแหน่งปัจจุบนั……………………………………………  อายงุาน………………….ปี 
รายไดป้ระจ าต่อเดือน………………………….…………..บาท       รายจ่ายประจ าต่อเดือน…………………….…………………บาท 
มีบุตรทั้งหมด……………………….คน   ก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้น………………………………………………………………………… 

๔.  ฐานะด้านการเงนิ 
 

บา้นพกัอาศยัปัจจุบนั        บา้นของตนเอง            ท่ีดินเช่า           ท่ีดินของตนเอง         มูลค่าปัจจุบนั…………………………….บาท 
       อาศยัอยูก่บับิดา/มารดา/ญาติ                  เช่าเดือนละ…………………..………………..……………………………………..บาท 
       ของตนเองแต่อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระกบัธนาคาร………………..………..……… ..  ผอ่นเดือนละ…………………………..บาท 
อสงัหาริมทรัพยอ่ื์น ๆ         ไม่มี           มี…………………มูลค่า…………….……….บาท   ติดภาระมูลค่า…………………..….. บาท 
รถยนต ์         ไม่มี           มียีห่อ้……….…………………  รุ่นปี………………….……….  มูลคา่ปัจจุบนั……………..……..….. บาท 
อยูร่ะหวา่งการผอ่นช าระกบั………………………..……  ผอ่นเดือนละ…………………บาท  ยอดหน้ีคงเหลือ……………………บาท   
มีภาระหน้ีสินบุคคลภายนอก………………………..……………………………………..……………………………..……………บาท 
 

เอกสารประกอบ          บตัรสมาชิก           บตัรทนายความ          บตัรประชาชน          ทะเบียนบา้น         อ่ืน ๆ ………………….. 
                              ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 

                                                                                                     ลงช่ือ. ……………………………………..ผูกู้/้ผูค้  ้าประกนั 
         …………………………………….                                                (                                                      )  
                         เจา้หนา้ท่ี                                                                                        ………. / ………. / ………. 

 

 


