
                                                                                                                          

 

 

 

  ค  ำขอกูเ้งินพิเศษ 

                      
                เขียนท่ี.......................................................................................... 

   วนัท่ี............................เดือน........................................พ.ศ.........................  
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหำรเรือ จ ำกดั 

 ขำ้พเจำ้.................................................................................................................ทะเบียนสมำชิก.................................อำย.ุ.....................ปี   

เป็น           ขำ้รำชกำร           ลูกจำ้งประจ ำ           อ่ืนๆ...................................... ต  ำแหน่ง........................................................................................... 

แผนก.................................................กอง...........................................................กรม.................................................โทร..........................................  

ท่ีอยู ่บำ้นเลขท่ี..........................................หมู่ท่ี.............................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน.......................................... 

ต ำบล/แขวง......................................................อ ำเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์...................  

 สถำนภำพ           โสด            สมรส           หมำ้ย            อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................คู่สมรสช่ือ

......................................................................................สถำนท่ีท ำงำน...........................................................................โทร....................................... 

 ขอเสนอค ำขอกู้พเิศษ เพ่ือคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหำรเรือ จ ำกดั โปรดพจิำรณำดงัต่อไปนี ้

 ขอ้ 1 ขำ้พเจำ้ขอกูเ้งินพิเศษจำกสหกรณ์ จ ำนวน..............................................บำท (..................................................................................) 

 ขอ้ 2 วตัถุประสงคใ์นกำรขอกู ้เพ่ือกำรเคหะสงเครำะห์ 

  

 

 

 

  ขอ้ 3 ขอเสนอหลกัประกนัเงินกูด้งัต่อไปน้ี 

           3.1        สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุน้ จ ำนวน......................................บำท (....................................................................................) 

           3.2         เงินฝำกในสหกรณ์ จ ำนวน.....................................................บำท (....................................................................................) 

 

 

 

 

 

                                         3.3        พนัธบตัรรัฐบำล จ ำนวน........................................บำท (ไม่เกินร้อยละ 80) (.......................................................................) 

 

 

ค ำเตือน ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ควำมตำมรำยกำรท่ี ก ำหนด

ไวใ้นแบบค ำขอกูน้ี้ ดว้ยลำยมือของตนเอง โดยถูกตอ้ง
และครบถว้น มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจำรณำ 

 

 

หนงัสือกูท่ี้ ................................/...................... 

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

บญัชีเงินกูท่ี้ .................................................... 

 

รับท่ี ...................................................... 

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

        

                        

       ซือ้หรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดนิ         ซือ้หรือไถ่ถอนอาคารชดุ                  ซือ้หรือไถ่ถอนคอนโดมิเนียม 

       ซือ้ที่ดินพร้อมสิง่ปลกูสร้าง                   ซือ้ที่ดินเปลา่ซึง่มเีขตติดตอ่กบัท่ีดินเดมิของสมาชิกที่สมาชิกอาศยัอยู่ 
       การปลกูสร้าง หรือตอ่เตมิอาคาร หรือปรับปรุงอาคารบนท่ีดนิของตนเองหรือของคูส่มรส 

      
      

      

       

      

      

      
      

3.2.1  บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ี....................................ช่ือบญัชี........................................................................................................ 
          จ ำนวนเงิน.................................................บำท (................................................................................................................) 
3.2.2  บญัชีออมทรัพยพ์เิศษ เลขท่ี.................................ช่ือบญัชี................................................................................................... 
          จ ำนวนเงิน.................................................บำท (................................................................................................................) 
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                     3.4         อสงัหำริมทรัพย ์ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง จ ำนวน........................................................................................แปลง 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ขอ้ 4 อตัรำเงินเดือนของขำ้พเจำ้ในขณะน้ี         เดือนละ........................................................................................บำท 
         รำยไดพ้ิเศษอ่ืน ๆ  ของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี)       เดือนละ........................................................................................บำท 
         ท่ีมำ........................................................................................................................................................................ 
         คู่สมรสของขำ้พเจำ้มีเงินเดือน                  เดือนละ.........................................................................................บำท 
         รำยไดพ้ิเศษอ่ืน ๆ ของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี)        เดือนละ.........................................................................................บำท 
         ท่ีมำ........................................................................................................................................................................ 

                                                                      รวมรำยได.้..........................................................................................บำท 
 

      

3.4.1 โฉนด/น.ส.3 ก. เลขท่ี................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั..................................................จ ำนวนเน้ือท่ี.................................ไร่........................งำน..................................ตำรำงวำ 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.......................................................................................เก่ียวขอ้งกบัผูกู้ ้เป็น.....................................ท่ีอยู่
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ......................................................................................................................................................................... 

3.4.2 โฉนด/น.ส.3 ก. เลขท่ี................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั..................................................จ ำนวนเน้ือท่ี.................................ไร่........................งำน..................................ตำรำงวำ 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.......................................................................................เก่ียวขอ้งกบัผูกู้ ้เป็น.....................................ท่ีอยู่
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ......................................................................................................................................................................... 

3.4.3 โฉนด/น.ส.3 ก. เลขท่ี................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั..................................................จ ำนวนเน้ือท่ี.................................ไร่........................งำน..................................ตำรำงวำ 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.......................................................................................เก่ียวขอ้งกบัผูกู้ ้เป็น.....................................ท่ีอยู่
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ......................................................................................................................................................................... 

3.4.4 โฉนด/น.ส.3 ก. เลขท่ี................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั..................................................จ ำนวนเน้ือท่ี.................................ไร่........................งำน..................................ตำรำงวำ 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.......................................................................................เก่ียวขอ้งกบัผูกู้ ้เป็น.....................................ท่ีอยู่
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ......................................................................................................................................................................... 

3.4.5 โฉนด/น.ส.3 ก. เลขท่ี................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั..................................................จ ำนวนเน้ือท่ี.................................ไร่........................งำน..................................ตำรำงวำ 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.......................................................................................เก่ียวขอ้งกบัผูกู้ ้เป็น.....................................ท่ีอยู่
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ......................................................................................................................................................................... 

3.4.6 โฉนด/น.ส.3 ก. เลขท่ี................................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต...................................... 
จงัหวดั..................................................จ ำนวนเน้ือท่ี.................................ไร่........................งำน..................................ตำรำงวำ 
ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.......................................................................................เก่ียวขอ้งกบัผูกู้ ้เป็น.....................................ท่ีอยู่
เจำ้ของกรรมสิทธ์ิ......................................................................................................................................................................... 



3 
 

ขอ้ 5 หำกขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกู ้ ขำ้พเจำ้ขอช ำระหน้ีคืนเป็นงวดรำยเดือน  พร้อมกบัค่ำดอกเบ้ียในอตัรำท่ีสหกรณ์ก ำหนด ระยะเวลำ
.................................งวด  ดว้ยวธีิต่อไปน้ี 

      5.1          ขำ้พเจำ้ขอผอ่นช ำระเงินกูแ้บบเงินตน้เท่ำกนัทุกงวด งวดละ.......................................บำท พร้อมดอกเบ้ียลดลงตำมส่วน
ของเงินตน้ท่ีลดลง 

      5.2          ขำ้พเจำ้ขอผอ่นช ำระเงินกูแ้บบตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ำกนัทุกงวด งวดละ........................................บำท 
ขอ้ 6 ในกำรรับเงินกู ้ ขำ้พเจำ้จะท ำสญัญำเงินกูส้ ำหรับเงินกูพิ้เศษใหไ้วต้่อสหกรณ์  ตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
          ขำ้พเจำ้จะติดตำมผลกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร และจะปฏิบติัตำมมติของคณะกรรมกำรในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัค ำขอกู้

ของขำ้พเจำ้ ตลอดจนจะใหค้วำมร่วมมือแก่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร หรือบุคคลอ่ืนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหำรเรือ จ ำกดั ไดม้อบหมำยให้
ตรวจสอบและท ำรำยงำนเก่ียวกบัค ำขอกูพิ้เศษของขำ้พเจำ้ทุกประกำร 

ขอ้ 7 เม่ือขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ขำ้พเจำ้ยอมรับผกูพนั ตำมขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ทุกประกำร รวมถึงขอ้ต่อไปน้ี 
      7.1  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำ หรือเจำ้หนำ้ท่ีจ่ำยเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้ท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกสหกรณ์ หกัเงินไดร้ำยเดือนของ

ขำ้พเจำ้ ตำมจ ำนวนงวดช ำระหน้ีในสญัญำกู ้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ไดเ้สมอ โดยปรำศจำกขอ้แมใ้ด ๆ ทั้งส้ิน 
      7.2  ถำ้ขำ้พเจำ้พน้จำกสมำชิกภำพสหกรณ์ ไม่วำ่ดว้ยสำเหตุใด ๆ ก็ตำม   ขำ้พเจำ้จะจดักำรช ำระหน้ี  ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้

เสร็จส้ินครบถว้นทนัท่ี  และยนิยอมใหส้หกรณ์น ำเงินค่ำหุน้ท่ีขำ้พเจำ้มีอยูใ่นสหกรณ์  หรือเงินปันผล  หรือเงินเฉล่ียคืน  หรือเงินผลประโยชน์อ่ืน
ใดท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บ  เพ่ือหกัช ำระหน้ี  ซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งรับผิดชอบตอ่สหกรณ์ก่อน 

ขอ้ 8  ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่  ขอ้ควำมท่ีไดแ้จง้ไวเ้ป็นควำมจริง และจะน ำเงินกูไ้ปใชต้ำมวตัถุประสงคท่ี์แจง้ในขอ้ 2  ถำ้หำกขำ้พเจำ้ไดใ้ช้
เงินกูผ้ิดวตัถุประสงค ์ โดยมิไดรั้บอนุญำตจำกคณะกรรมกำรด ำเนินกำร  ขำ้พเจำ้จะตอ้งช ำระเงินกูคื้นทั้งเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียท่ีคำ้งสหกรณ์อยู่
ทั้งหมดในทนัที  โดยไม่ค ำนึงถึงระยะเวลำท่ีระบุไวใ้นสญัญำเงินกู ้

 
(ลงลำยมือช่ือ)............................................................................................ผูข้อกู ้

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

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 
ขำ้พเจำ้...................................................................................................ไดย้นิยอมให.้.................................................................................

ซ่ึงเป็นคู่สมรสของขำ้พเจำ้ กูเ้งินจำกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมอู่ทหำรเรือ จ ำกดั  
 

(ลงลำยมือช่ือ).........................................................................คู่สมรสผูใ้หค้วำมยนิยอม 
                                                            (.....................................................................................) 
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เอกสำรประกอบกำรขอกู้เงนิพเิศษ 

1. สลิปเงินเดือนพร้อมใบเสร็จสหกรณ์ เดือนสุดทำ้ยก่อนกำรยืน่กู ้

2. ส ำเนำโฉนด ตรำจอง หรือ น.ส.3 ก. ฉบบัไม่ยอ่ หรือขยำย ครบทุกหนำ้ 2 ชุด 

3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (บตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร) ของผูกู้ ้และคู่สมรส (ถำ้มี) ท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดย

เจำ้ของบตัร 2 ชุด 

4. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูกู้แ้ละของคู่สมรส พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 2 ชุด 

5. หนงัสือยนิยอมใหท้ ำนิติกรรม ของคู่สมรสผูกู้ ้2 ชุด 

6. ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (บตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร) ของเจำ้ของท่ีดินหรือหอ้งชุด และคู่สมรส (ถำ้มี) ท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมรับรอง

ส ำเนำถูกตอ้งโดยเจำ้ของบตัร 2 ชุด 

7. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของเจำ้ของท่ีดินหรือหอ้งชุด และของคู่สมรส (ถำ้มี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 2 ชุด 

8. หนงัสือยนิยอมใหท้ ำนิติกรรม ของคู่สมรสของเจำ้ของท่ีดินหรือหอ้งชุด 2 ชุด 

9. เอกสำรประกอบอ่ืน ๆ เช่น ส ำเนำใบส ำคญักำรสมรส ส ำเนำใบหยำ่ ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือตวั หรือช่ือสกลุ ใบมรณบตัร เป็นตน้ 2 ชุด 

10. เอกสำรประกอบอ่ืน ๆ เช่น สญัญำจะซ้ือจะขำย สญัญำกูแ้ละสญัญำจ ำนองกบัสถำบนักำรเงินอ่ืน แบบแปลนบำ้นและหนงัสือรับรองรำคำ

ประเมินท่ีดินจำกส ำนกังำนท่ีดิน 2 ชุด 
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กรณกีำรขอกู้เงินพเิศษโดยใช้หุ้น หรือใช้เงินฝำกเป็นประกัน 
1. สลิปเงินเดือนพร้อมใบเสร็จสหกรณ์ เดือนสุดทำ้ยก่อนกำรยืน่กู ้

2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (บตัรประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร) ของผูกู้ ้ท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งโดยเจำ้ของบตัร 2 ชุด 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูกู้ ้พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 2 ชุด 

4. สมุดบญัชีเงินฝำกพร้อมส ำเนำ 2 ชุด  (กรณีใชเ้งินฝำกค ้ำประกนั) 

 

ส ำหรับเจำ้หนำ้ท่ี 
- ค ำช้ีแจงเพ่ิมเติม........................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 
- ควำมเห็นเจำ้หนำ้ท่ี              อนุมติั               ไม่อนุมติั  เน่ืองจำก................................................................................................................ 

                             ลงช่ือ.....................................................................................เจำ้หนำ้ท่ีผูต้รวจสอบ 

                                                                                  (.....................................................................................) 
                                                                                                .............../....................../.................... 
 

 
 

กำรอนุมัติเงินกู้พิเศษ 
 

             คณะกรรมกำรเงินกู ้ชุดท่ี........................ในกำรประชุมคร้ังท่ี.......................เม่ือวนัท่ี..............................................................มีมติอนุมติัเงินกู ้ 
             ในวงเงิน.............................................................บำท (.....................................................................................................................................)      

                         โดย             มี           ไม่มี เง่ือนไข..................................................................................................................................................................... 
                         ........................................................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ...............................................................................ผูรั้บรอง 
                                                                        (.............................................................................) 
                                                                                  .............../..................../..................... 

 
ลงช่ือ..............................................................................ผูรั้บเงิน                         ลงช่ือ...............................................................................ผูจ่้ำยเงิน 

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

 

            

      

      

      


