
 
 
 

ค ำขอกู้เงนิพเิศษ 
เขียนที่  …………………………………………… 

        วันที่ ………………………………………………………………… 
 

เรียน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)………………………………………………..….สมาชิกเลขทะเบียน……………….….อายุ………….ปี  
เป็น  (   )  ข้าราชการ   (   )  ลูกจ้างประจ า ต าแหน่ง………………………………สังกัด/โรงเรียน…...………………………………  จังหวัดตราด  
บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการเลขที่………………………………….………….……อัตราเงินเดือน……..…………………………บาท 
อยู่บ้านเลขที่……………หมู่ที่........ถนน………………………….ต าบล/แขวง…………………………….อ าเภอ/เขต……………………………….
จังหวัด……………………โทรศัพท์ที่บ้าน…………………..โทรศัพท์มือถือ……………..…………………โทรศัพท์ที่ท างาน……………………… 
สถานภาพ           โสด             สมรส             หม้าย            หย่า           คู่สมรส  (ถ้ามี)  ชื่อ……………………………………อายุ………….ปี  
อาชีพ……………………………สถานที่ท างาน…………………………………………………ต าแหน่ง……………………………………… อัตรา
เงินเดือน………….....……บาท  โทรศัพท์มือถือ.................................................  ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษ จ านวน…………………….บาท  เพื่อดังนี้ 

 ข้อ  1.  วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน  (โปรดกาเครื่องหมาย     หน้าข้อที่ต้องการ) 

   ซื้อที่ดิน    ซื้ออาคารพร้อมที่ดิน    

   สร้างอาคาร/บ้านพัก   ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน 

   ซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านพัก  ซื้อยานพาหนะ 

   ไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน  การลงทุนประกอบอาชีพ 

(โปรดกรอกรำยละเอยีดข้ำงล่ำงตำมวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้) 
 
 ที่ดินจะซื้ออยู่ที ่ ตรอก / ซอย………………………………….ถนน…………………………………ต าบล……………….………………
อ าเภอ / เขต………………………………………….จังหวัด……………………………………..โฉนด / น.ส.๓ ก / น.ส.๓  เลขที่………………….
เนื้อที…่………….ไร…่…………งาน………………ตารางวา  ไร่หรือตารางวาละ……………….บาท  เป็นเงิน………………………….บาท 
 
 
 
 อาคารและที่ดินอยู่ที ่ ตรอก / ซอย…………………………..ถนน……………………………..ต าบล / แขวง……………………….…….
อ าเภอ / เขต…………………………………..จังหวัด………………………………..…….โฉนด / น.ส.๓ ก / น.ส.๓  เลขที่……………………….
จ านวนเนื้อที่……………ไร่……………….งาน…………….ตารางวา  ไร่หรือตารางวาละ………………บาท  ราคาที่ดิน………………….บาท 
 ประเภทของอาคาร  บ้านจัดสรร  ตึกแถว……………ชั้น  อื่น ๆ…………………ราคา
อาคาร……………………….บาท   รวมราคาอาคารและที่ดิน…………………………บาท 
ค าชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 ที่ดินที่จะสร้างอาคารอยู่ที่  ตรอก / ซอย………………………ถนน……………………………ต าบล / แขวง………………………....
อ าเภอ / เขต……………………………………….จังหวัด…………………………….เป็นกรรมสิทธิ์ของ……………………………………….
ลักษณะอาคารที่จะสร้าง            บ้านที่อยู่อาศัย             ตึกแถว           อืน่ ๆ  ราคาก่อสร้างประมาณ……………………………….บาท 
ค าชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

รับที ่…….………/ …………… 

วันที ่………/ …...… / ……….. 

 

หนังสือกู้ที ่….……/ ………….. 
วันที ่………/ ……..… / ……… 

ซื้อที่ดิน 

ซื้ออาคารพรอ้มที่ดิน/ไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน 

สร้างอาคาร 
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 (1)  ต่อเติมปรับปรุงอาคาร  เลขที่………………….ตรอก / ซอย…………………………………ถนน………………………………. 
ต าบล / แขวง………………………………………อ าเภอ / เขต…………………………………………..จังหวัด………………………………. 
เป็นกรรมสิทธิ์ของ……………………………………………….ราคาที่จะต่อเติมหรือปรับปรุงประมาณ…………………………………..บาท 
ค าชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 (2)  ปรับปรุงที่ดิน  เลขที่………………….ตรอก / ซอย…………………………………….ถนน…………………………………….. 
ต าบล / แขวง………………………………………อ าเภอ / เขต…………………………………………จังหวัด………………………………… 
เป็นกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………………………...ราคาที่จะปรับปรุงที่ดิน………………………………………..บาท 
ค าชี้แจงประกอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 (1)  เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (2)  แผนงาน…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (3)  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (4)  การประกอบอาชีพหรือขยายกิจการ       กระท าในเขตใดและได้รับอนุญาตจากทางการหรือจากเจ้าของเคหะแล้วหรือยัง               
(เพราะเหตุใด)……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 (5)  ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  ดังนี้…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ข้อ  2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษของสหกรณ์  จ านวน…………………………………………………………….บาท  
(……………………………………………………………………………………………….)  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้พิเศษ  ข้าพเจ้าขอส่งคืนดังนี้ 
      ส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ………………บาท (พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) เป็นจ านวน…………งวด 
      ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน  เท่ากันงวดละ……………..บาท  เป็นจ านวน…………………………….งวด 
 ข้อ  3.  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม……………….หุ้น  เป็นเงิน………………………………...บาท  และข้าพเจ้าส่งเงินค่า
หุ้นรายเดือน  เดือนละ…………………….บาท 
 ข้อ  4.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกู้เงินพิเศษครั้งนี้  คือ 
             4.1  ที่ดินเพื่อจ านองเป็นประกันต้องเป็นที่ดินที่ปลอดภาระจ านอง  (แนบส าเนาภาพถ่ายโฉนด/น.ส.๓ ก/น.ส.๓ ด้วย) 
      (1)  โฉนดเลขที่…………………….……….ระวาง………………………………….เลขที่ดิน………………………….. 
หน้าส ารวจ………………เล่ม…………………หน้า………………ต าบล / แขวง……………………….อ าเภอ / เขต…………………………...
จังหวัด………………………………….จ านวนเนื้อที่…………………………ไร…่……………………….งาน……………………….ตารางวาราคา
ประมาณ…………………………………..บาท  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………………………... 
      (2)  โฉนดเลขที่……………………………ระวาง………………………………….เลขที่ดิน………………………….. 
หน้าส ารวจ……………เล่ม……………หน้า……………ต าบล / แขวง…………………………..อ าเภอ / เขต………………………….………
จังหวัด………………………………….จ านวนเนื้อที่………………………ไร…่……………………….งาน………………………….ตารางวาราคา
ประมาณ…………………………………..บาท  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………………………….………….. 
 

ต่อเติมปรบัปรุงอาคารหรือที่ดิน 

การลงทุนประกอบอาชีพ 

ซื้อยานพาหนะ 
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      (3)  โฉนดเลขที่……………………………ระวาง………………………………….เลขที่ดิน………………………….. 
หน้าส ารวจ……………เล่ม……………หน้า……………ต าบล / แขวง…………………………..อ าเภอ / เขต………………………….………
จังหวัด………………………………….จ านวนเนื้อที่………………………ไร…่……………………….งาน………………………….ตารางวาราคา
ประมาณ…………………………………..บาท  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………………………….………….. 
      (4)  โฉนดเลขที่……………………………ระวาง………………………………….เลขที่ดิน………………………….. 
หน้าส ารวจ……………เล่ม……………หน้า……………ต าบล / แขวง…………………………..อ าเภอ / เขต………………………….………
จังหวัด………………………………….จ านวนเนื้อที่………………………ไร…่……………………….งาน………………………….ตารางวาราคา
ประมาณ…………………………………..บาท  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………………………….………….. 
      (5)  น.ส.3 ก / น.ส.3  ทะเบียนเลม่………………..หน้า………………สารบบเล่ม…………………..หน้า……………. 
ที่ดินตั้งอยู่ที่  ต าบล / แขวง……………………………..อ าเภอ / เขต………………………….…จังหวัด………………………………………...
จ านวนเนื้อที่……………………ไร่…………………..งาน………………………ตารางวาราคาประมาณ…………………………………...บาท                
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………………………….…. 
      (6)  น.ส.3 ก / น.ส.3  เลขที่…….……..เล่ม................หน้า………เลขที่ดิน………หมายเลข.........……….หน้า............... 
ที่ดินตั้งอยู่ที่  ต าบล / แขวง……………………………..อ าเภอ / เขต………………………….…จังหวัด………………………………………...
จ านวนเนื้อที่……………………ไร่…………………..งาน………………………ตารางวาราคาประมาณ…………………………………...บาท               
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………………………….…. 
             4.2  หลักทรัพย์อื่น ๆ  เช่น  พันธบัตร  เอกสารเงินฝากในสหกรณ์  ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นซึ่งจะจ าน าเป็นประกัน 
      (1)………………………………………………………………………………………. 
      (2)……………………………………………………………………………………….  
      (3)……………………………………………………………………………………….  
 ข้อ  5.  ข้าพเจ้ารับรองว่า  จะให้ข้อความจริงและความร่วมมือแก่กรรมการด าเนินการ  หรือบุคคลอื่นซึ่งสหกรณ์มอบให้ตรวจสอบและท า
รายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับค าขอกู้เงินพิเศษรายนี้ 
 ข้อ  6.  ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะท าหนังสือกู้ส าหรับกู้พิเศษ  ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ  7.  ข้าพเจ้าจะส่งจ านวนเงินกู้พิเศษ  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับเข้าฝากในสหกรณ์  เพื่อถอนไปใช้เป็นคราว ๆ  ตามความจ าเป็น 
 ข้อ  8.  ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้  ข้าพเจ้าได้รับค ายินยอมจากคู่สมรส  ซึ่งพร้อมที่ท าค ายินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือกู้ 
 ข้อ  9.  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการด าเนินการทุกประการ 

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

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง………………………………………..…เป็น สาม/ีภรรยา ของ นาย/นาง……………………………………………
ได้ยินยอมให้  นาย/นาง……………………………………………...กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด  จ ากัด  ตามค าขอกู้เงินข้างต้นนี้ 
 

      (ลงชื่อ)……………………………………………คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
              (…………………………………………) 
 

      (ลงชื่อ)……………………………………………พยาน 
              (………………..………………………) 


