การขอกู้เงินกู้พเิ ศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จากัด ได้กาหนดการกูเ้ งินกู้
พิเศษไว้กบั สมาชิกที่ประสงค์จะขอกูเ้ งินดังต่อไปนี้
 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเค หะสงเคราะห์ ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 5,000,000.- บาท กาหนด
ส่งคืน ไม่เกิน 360 งวด
 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุน ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 3,000,000.- บาท กาหนดส่งคืน
ไม่เกิน 240 งวด
 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 1,500,000 .- บาท
กาหนดส่งคืน ไม่เกิน 240 งวด
คุณสมบัติผ้กู ู้
1. ต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. ต้องมีเงินได้รายเดือนให้หกั ณ ที่จ่าย
หลักเกณฑ์
1. ยืน่ คาขอกูต้ ามแบบที่สหกรณ์กาหนด
2. ต้องนาหลักทรัพย์มาเป็ นหลักประกัน ดังนี้
2.1 อสังหาริ มทรัพย์
 การกูโ้ ดยนาที่วา่ งเปล่า มาจานองค้าประกันเงินกู้ เพื่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
บนที่ดินแปลงนั้นให้กไู้ ด้ 80% ของราคาประเมินที่ดินและ 60% ของราคา
ประเมินแบบแปลง โดยจ่ายเป็ นงวด ๆ
 กูเ้ พื่อซื้อหรื อไถ่ถอนที่อยูอ่ าศัยของตนเอง ให้กไู้ ด้ 80% ของราคา
ประเมิน
กูเ้ พื่อวัตถุประสงค์อื่น โดยใช้ที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างค้าประกันให้กไู้ ด้
70% ของราคาประเมิน
 กูโ้ ดยนาที่ดินว่างเปล่ามาค้าประกันให้กไู้ ด้ 60% ของราคาประเมิน
2.2 พันธบัตรรัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินของสหกรณ์ คิดราคาหลักประกัน
ในอัตรา 90% ของหลักประกัน
3. ผูก้ ตู้ อ้ งออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิ ทธิการทานิติกรรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เกี่ยวกับการกูเ้ งินกูพ้ ิเศษ

-24. รับอสังหาริ มทรัพย์ที่จะใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้าประกัน ทัว่ ประเทศ

ดอกเบี้ยเงินกู้พเิ ศษ
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราตามประกาศสหกรณ์ โดยให้ผกู้ ชู้ าระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน งวดละเท่า ๆ กัน

เอกสารประกอบคาขอกู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนาโฉนดที่ดินที่จะใช้เป็ นหลักประกัน จานวน 1 ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวของผูก้ แู้ ละคูส่ มรส จานวน 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ แู้ ละคูส่ มรส จานวน 1 ชุด
หนังสื อรับรองเงินเดือนของผูก้ แู้ ละคูส่ มรส จานวน 1 ชุด
สาเนาสลิปเงินเดือนของผูก้ ู้
สาเนาทะเบียนสมรส หรื อสาเนาใบหย่า หรื อสาเนาใบมรณบัตร (กรณี คสู่ มรส
ถึงแก่กรรม)
7. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลง)
8. สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์
จานวน 1 ชุด (กรณี ใช้อสังหาริ มทรัพย์ค้าประกัน)
กู้เพือ่ ซื้อบ้านหรือซื้อที่ดนิ ต้องมีสัญญาจะซื้อจะขาย หรื อสัญญาวางมัดจา
กู้เพือ่ ไถ่ถอนจานอง ต้องแนบสัญญาจานอง สัญญาเงินกู้ พร้อมทั้งยอดหนี้คงเหลือและรายละเอียด
การชาระหนี้ยอ้ นหลัง 6 เดือน
กู้เพือ่ ต่ อเติม,ซ่ อมแซมบ้าน ต้องแนบแบบแปลนการต่อเติม หรื อรายการประมาณค่าวัส ดุก่อสร้าง
และค่าแรงในการปรับปรุ ง
กู้เพือ่ ปลูกสร้ างบ้าน ต้องแนบหนังสื อขออนุญาตปลูกสร้างบ้านจากสานักงานเขตหรื ออาเภอ
พร้อมแบบแปลนบ้าน
กู้เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ ต้องแนบแผนการลงทุนประกอบการพิจารณาด้วย
กู้เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละเอียดและหลักฐานที่ใช้ในการขอกู้ เช่น
-

รายการทรัพย์สินและหนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่าย
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะให้เงินกู้
รายละเอียดความต้องการเงินกู้
รายละเอียดการใช้จ่ายเงินกู้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน
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เอกสารประกอบคาขอกู้พเิ ศษ เพือ่ ซื้ออาคารชุด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
หมายเหตุ

คาขอจดทะเบียนอาคารชุด
หนังสื อสาคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
หนังสื อสาคัญการจดทะเบียนอาคารชุด
สัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดหรื อหนังสื อสัญญาขายกรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุด
สัญญาจะขายห้องชุดหรื อหนังสื อสัญญาขายกรรมสิ ทธิ์หอ้ งชุด
หนังสื อสัญญาจานองเป็ นประกันกับสถาบันการเงินอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ต้องนาหลักฐานตัวจริ งมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วย

ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริษทั ประเมนราคาหลักทรัพย์
ผูก้ ตู้ อ้ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบออกค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ เอง

การอนุมัติเงินกู้พเิ ศษ
คณะกรรมการอานวยการ เป็ นผูพ้ ิจารณา เงินกู้ นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการ
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ ายสินเชื่อ โทร.02-2825609, 02-6287500-3

