
 
 
     

        ค ำขอกู้เงินพิเศษ  
      รับท่ี……………………… 
      วันที่………………………      เขียนที่……………….………………. 
         

    วันที่………………เดือน………………………พ.ศ……….……. 

  

เรียน    คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์เสมำธรรมจักรอุดรธำนี  จ ำกัด 
         ข้าพเจ้า………………………………………..สมาชิกทะเบียนเลขที่………………….อายุ……..……..ปี 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง……………………………….สังกัด……………………………………………
โทรศัพท์……………………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ……………………บาท   อยู่บ้านเลขที่………………… 
ถนน…………………………..ต าบล………………………..อ าเภอ……………………….จังหวัด…………………….. 
โทรศัพท์………………………… 
สถานภาพ            โสด                 สมรสแล้ว                 หม้าย                  คู่สมรส   (ถ้าม)ี  ชื่อ…………………….. 
อายุ…………….ปี    อา ชีพ……………………สถานที่ท างาน………………………………..โทรศัพท์……………... 
ต าแหน่ง……………………………….อัตราเงินเดือน………………………บาท   

  ข้อ  1.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษของสหกรณ์     จ านวน………………………บาท 
(………………………………………………………)  ถ้าข้าพเจ้าไดัรับอนุมัติเงินกู้พิเศษ  ข้าพเจ้าขอส่งช าระหนี้  ดังนี้ 
ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนงวดละ……………………………….บาท      (พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ 
ก าหนด)    เป็นจ านวน………………….งวด 

  ข้อ  2.  วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน  (โปรดกาเครื่องหมาย       หน้าข้อที่ต้องการ) 
              เพื่อการเคหะ                  ซื้อที่ดิน 
                    ต่อเติมปรับปรุงบ้านหรือที่ดิน 
                   ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน 
                    สร้างบ้าน 
    ลงทุนประกอบอาชีพ 
     
       ซื้อที่ดิน 
      ซื้อที่ดิน  โฉนด/น.ส.3ก   เลขที่……………..เนื้อที…่…………ไร่…………งาน………….ตารางวา 
ต้ังอยู่ที่………………………ถนน……………………ต าบล………………………….อ าเภอ…………………………. 
จังหวัด…………………….  ไร่หรือตารางวาละ………………………..บาท เป็นเงิน……………………………….บาท 
 
        ต่อเติมปรับปรุงบ้านหรือที่ดิน 
      ต่อเติมปรับปรุงบ้านหรือที่ดิน   เลขที่ ………………..ถนน………………….ต าบล………………. 
อ าเภอ…………………………จังหวัด…………………………….เป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………….. 
ราคาที่จะปรับปรุงบ้านหรือที่ดิน…………………………………บาท 

 



 
        ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน 
      ซื้อบ้านเลขที่………………..ถนน…………………………..ต าบล……………………….. 
อ าเภอ…………………………... จังหวัด………………………..ต้ังอยู่ในที่ดินโฉนด/น.ส.3ก.  เลขที่…………………. 
จ านวนเนื้อที่……………ไร่…………….งาน……………….ตารางวา     ไร่หรือตารางวาละ……………………….บาท 
ราคาที่ดิน/บ้าน…………………………………บาท 
 
         สร้างบ้าน 
      ที่ดินที่จะสร้างบ้านอยู่ที่…………………….ถนน…………………….ต าบล……………… 
อ าเภอ…………………………จังหวัด…………………………เป็นกรรมสิทธิ์ของ……………………………………… 
ราคาก่อสร้างประมาณ……………………………….บาท 
 

                 ลงทุนประกอบอาชีพ 
1. เหตุผล……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 
2. แผนงาน………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………… 
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

  ข้อ  3.  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม………………หุ้น เป็นเงิน……………… บาท 
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เดือนละ……………………….บาท 
    ข้อ  4.  นอกจากค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามอียู่ในสหกรณ์     ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกู้เงิน
พิเศษครั้งนี้  คือ 
   4.1  ชื่อ -  สกุล  .............................................เลขทะเบียน..................ต าแหน่ง.................. 
สังกัด/ โรงเรียน.........................................................................ลายมือชื่อ.............................................................. 

4.2  ชื่อ -  สกุล  .............................................เลขทะเบียน..................ต าแหน่ง.................. 
สังกัด/ โรงเรียน.........................................................................ลายมือชื่อ.............................................................. 

4.3  ชื่อ -  สกุล  .............................................เลขทะเบียน..................ต าแหน่ง.................. 
สังกัด/ โรงเรียน.........................................................................ลายมือชื่อ.............................................................. 

4.4  ชื่อ -  สกุล  .............................................เลขทะเบียน..................ต าแหน่ง.................. 
สังกัด/ โรงเรียน.........................................................................ลายมือชื่อ.............................................................. 
 

             4.5  ที่ดินเพื่อจ านองเป็นประกันต้องเป็นท่ีดินที่ปลอดภาระจ านอง (แนบบส าเนาภาพถ่าย 
โฉนด/น.ส.3ก.  ด้วย) 
       *โฉนดเลขที่……………… เลขที่ดิน………………..หน้าส ารวจ………………………… 
เล่ม……………………หน้า………………..ระวาง………………….ต้ังอยู่ต าบล………..…………………………… 
อ าเภอ……………………….จังหวัด………………………เนื้อที่………………..ไร่…..…………………………งาน   
…..…………………..ตารางวา  ราคาประมาณ……………………….บาท    ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ…………………. 



       *โฉนดเลขที่……………… เลขที่ดิน………………..หน้าส ารวจ…………………………… 
เล่ม……………………หน้า………………..ระวาง………………….ต้ังอยู่ต าบล………..…………………………… 
อ าเภอ……………………….จังหวัด…………………เนื้อที่……….………………..ไร.่.................…..…………
งาน…….........................ตารางวา  ราคาประมาณ……………………….บาท    ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของ………………….  

          *น.ส.3ก.เลขที่……………… เล่มที่………………..หน้า……………เลขที่ดิน………………… 
หมายเลข……………แผ่นที่…………………..ต้ังอยู่ต าบล…………………อ าเภอ.………….จงัหวัด…………………
เนื้อที่……………..…..ไร่………………..งาน………………..ตารางวา      ราคาประมาณ…………….………….บาท     
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………… 

          *น.ส.3ก.เลขที่……………… เล่มที่………………..หน้า……………เลขที่ดิน………………… 
หมายเลข……………แผ่นที่…………………..ต้ังอยู่ต าบล…………………อ าเภอ.………….จงัหวัด…………………
เนื้อที่……………..…..ไร่………………..งาน………………..ตารางวา      ราคาประมาณ…………….………….บาท     
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………… 
       *รายละเอียดสิ่งปลูกสร้าง* 
        สิ่งปลูกสร้าง………………..ชั้น    ฝา……………….  พื้นชั้นบน……………………… 
โครงหลังคา……………………………หลังคา……………………………จ านวน………………………….คูหา/หลัง 
พื้นที่ประมาณ…………………..ตรม.  ใช้ประกอบอาชีพเป็น……………………..ใกล้เคียงกับ…………………….. 
 
   4.6 หลักทรัพย์อื่น ๆ เช่นเอกสารเงินฝากในสหกรณ์    ซึ่งจะจ าน าเป็นประกัน  ดังนี้ 
          1……………………………………………………………………………….. 
          2……………………………………………………………………………….. 
          3.………………………………………………………………………………. 
    (แนบส าเนาเอกสารเงินฝาก) 

ข้อ  5.  ข้าพเจ้ารับรองว่า  จะให้ข้อความจริงและความร่วมมือแก่กรรมการด าเนินการ    ซึ่งสหกรณ์
มอบให้ตรวจสอบและท ารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับค าขอกู้เงินพิเศษรายนี้  

 
       

 (ลงชื่อ)                                            ผู้ขอกู้ 
               (……………………………….) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 



        ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
 
  ข้าพเจ้าไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น  และตามที่ได้สอบถามแล้ว  ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้ 
 
   1.ความมุ่งหมายและเหตุแห่งเงินกู้  ซึ่งชี้แจงไว้ในค าขอกู้เป็นความจริงหรือไม่ 
                                        ………………………………………………………………………………. 
                                   2.ผูกู้้มีเงินเดือนเหลือพอท่ีจะช าระหนี้ได้เป็นรายเดือนทุกเดือนโดยการหักเงิน ณ   
                                      ท่ีจ่าย  ในอัตราเดือนละ………………………….บาท 
                                    3.ในเวลานี้ผู้ขอกู้จะลาออกหรือมีพฤติกรรม       ซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรืองาน  
                                       ประจ า หรือไม่.................................................................................................... 

4 .ข้อชีแ้จง อื่น ๆ (ถ้ามี)…………………………………………………… 
 

 
(ลงชื่อ) 

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



                                                         รำยละเอียดแผนที่หลักทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการแสดงแผนที่สังเขปของที่ดิน  และเขตแดนเป็นไปตามที่เป็นจริง  และถูกต้องตามที่
แสดงไว้นี้ทุกประการ  หากการน าชี้และถ้อยค าที่ข้าพเจ้าให้เป็นเท็จ  ข้าพเจ้ายินยอมให้ด าเนินคดีอาญาได้ 
 
 
      (ลงชื่อ)                                                เจ้าของที่ดิน/ผู้รับรอง 
                (………………………………..) 
 
 
 
             (ลงชื่อ ) .....................................................พยาน 
                             (......................................................) 
 
 
 
 
 



                ส ำหรับผู้กู้        จ ำนวนเงินขอกู้ ..................................................................บำท 
 
โปรดกำเครื่องหมำย /  ลงใน       และตรวจสอบรำยละเอียดก่อนยื่นค ำขอกู้ 
 

1. แบบค ำขอกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน                 5. ส ำเนำบตัรประจ ำตัวผู้กู้ คู่สมรส และเจ้ำของหลักทรัพย์ 
2. ส ำเนำหลักฐำนที่ดิน เป็น น.ส.3 หรือ โฉนด             6. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้ คูส่มรส และเจ้ำของหลักทรัพย ์
3. หนังสือประเมินรำคำที่ดินจำกส ำนักงำนท่ีดินอ ำเภอ หรือจังหวัดทีห่ลักทรัพย์ตั้งอยู ่         7. ส ำเนำทะเบียนสมรส             
4. แผนที่แสดงหลักเขต และที่ตั้งหลกัทรัพย์                8. สลิปเงินเดือน  (เดือนสุดท้ำย) 

 
 

    ลงชื่อ..............................................................ผู้กู ้        
(............................................................) 

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

 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่         -  หลักฐำน           ครบ               ไม่ครบ ขำดหมำยเลข 1 2 3 4 5 6 7 8    
                                                                                                                            
(ลงชื่อ)...................................................เจ้ำหน้ำที ่                                                                                                                         
(         นำยเชิดพงษ์    มะลำศรี       )                                         
 
สรุปสมำชิก           เคยกู้   (ขอใช้หลักทรัพย์เดิม)                ไม่เคยกู ้     

รำคำประเมินที่ดิน.................................................บำท  

หลักทรัพย ์      ไม่มีสิ่งปลูกสร้ำง      มีสิ่งปลูกสร้ำงหรือบ้ำน  

รำคำประเมินบ้ำน...............................................บำท        

เงินทุนเรือนหุ้น...................................................... บำท 

 

                                  รวมประเมินทั้งสิ้น................................................บำท 

 

 


