
 

ค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จ ากัด 

 

ค าขอเลขที่.....................                        เขียนที่........................................ 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จ ากัด 

  ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..........................

ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  จ านวน.......................................บาท

(...................................................) เพ่ือน าไปใช้               ๑.๑ ก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์

ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

                                                                      ๑.๒ ซื้อห้องชุด อาคารชุด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  

                                                                   ๑.๓ ซื้อที่ดินเพ่ือจะท าการปลูกสร้างส าหรับใช้เป็น

ที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ 

                                                                   ๑.๔ ไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด 

หรือที่ดิน ที่ผู้กู้จ านองหรือค้ าประกันเงินกู้จากสถาบันการเงินอ่ืน 

โครงการ....................................... ............................แปลงท่ี..................................เนื้อท่ี....................................

ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่...................................เลขท่ีดิน................................ต าบล/แขวง.........................................

อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................ตามสัญญา ..............................

เลขท่ีสัญญา...................................ลงวันที่......................................................................... ................................... 

  ข้อ ๒.  ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการ ต าแหน่ง.......................................กอง...............................

กรม...........................................หมายเลขประจ าตัว...............................................โทรศัพท์...............................

มีรายได้เดือนละ...........................................บาท (.............................................................................................) 

  ข้อ ๓.  ข้าพเจ้า            ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จ ากัด 

       มีหนี้สินกับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ดังรายการต่อไปนี้ 

หนี้ตามสัญญากู้ฉบับลงวันที่................................. เลขท่ีสัญญา............................จ านวน.................... ........บาท 

(.....................................................)  ขณะนี้มียอดคงเหลือ ณ วันที่..................................................................... 

เป็นเงินจ านวน..................................บาท (.................................................................)  

 

 

     (ลงชื่อ).......................................................................ผู้ยื่นค าขอกู้  

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

 



 

-๒- 

  ข้อ ๔.  ข้าพเจ้า         ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์อ่ืน 

                                                มีหนี้สินกับสหกรณ์อ่ืนนอกจากสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด 

ดังรายการต่อไปนี้ 

   ๔.๑  ชื่อผู้ให้กู้...................................................จ านวน..................................บาท  

(..........................................) กู้เม่ือวันที่................................................................  

   ๔.๒  อ่ืนๆ......................................................................................... .......................... 

ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาหนังสืออันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ตามรายการข้างต้นนี้มาด้วยแล้ว รวม........................ฉบบั 

  ข้อ ๕.  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ คือ 

   ๕.๑  อสังหาริมทรัพย์ ประเภท.................................................... ตั้งอยู่บนโฉนด

เลขที.่.......................เลขที่ดิน...................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต............................จังหวัด

...............................เนื้อท่ี............................................ราคาประเมิน.............................................บาท ซึ่งปลอด

จากภาระผูกพันใดๆ มาเป็นหลักประกันการกู้เงิน 

   ๕.๒  สิทธิในอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญา................................. ..................................

เลขที่สัญญา..............................ลงวันที่....................................โครงการ... ..........................................................

เนื้อท่ี.....................................ราคาประเมิน....................................บาท ซึ่งปลอดจากภาระผูกพันใดๆ มาเป็น

หลักประกันการกู้เงิน   ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่............................ ..เลขที่ดิน.................................................. 

ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................

เมื่อข้าพเจ้าได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาจะซื้อจะขายข้างต้น  ข้าพเจ้าตกลงจะจดจ านอง

เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ภายในวันที่ได้รับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์นั้น 

  ข้อ ๖.  หากสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ให้ข้าพเจ้ากู้เงินได้ตามค าเสนอนี้  ข้าพเจ้า

ยินยอมส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๖ ต่อปี  โดยส่งเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน  

เดือนละ......................... .....................บาท (.......................................................) จ านวน................งวด  

ช าระงวดแรกตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นต้นไป 

  ข้าพเจ้าตกลงจะมาท าสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับ

แต่วันทีไ่ดร้ับแจ้งผลการอนุมัติตามค าขอกู้เงินฉบับนี้เป็นหนังสือจากสหกรณ์  มิฉะนั้นถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิ์ใน

การขอกู้เงินจากสหกรณ์ 

  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จ ากัด  จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่ก าหนดไว้ใน

ระเบียบ เมื่อใดก็ได้  ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ปรากฏในค าขอกู้นี้เป็นความจริงทุกประการและยินยอม

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ เป็นเงินจ านวน................................................................บาท 

ตามใบเสร็จเลขท่ี..........................   

                          (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ยื่นค าขอกู้ 

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



 

-๓- 

รายการต่อไปนี้ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จ ากัด 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้ 
 

จ านวนเงิน.............................................บาท(....................................................)  
เงินได้รายเดือน 

(บาท) 
มีค่าหุ้นอยู่กับ

สหกรณ์ 
(บาท) 

จ ากัดวงเงิน 
(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ
(บาท) 

วงเงินกู้คงเหลือ 
(บาท) 

     
     
 

หมายเหตุ  (๑)  ผู้ขอกู้เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่         เคย 

                                                                                                                     ไม่เคย 

              (๒)  ข้อชี้แจงอ่ืนๆ

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

………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

 

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่      (ลงชื่อ)..........................................................ผู้จัดการ 

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

         วันที่............................                                        วันที่...................................................... 
 

บันทึกการพิจารณา 

เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการในการประชุม  ครั้งที่......................... วันที่.....................................................  

        มีมติดังนี ้          อนุมัติ จ านวนเงิน......................................บาท (..................................... ..................) 

                                ไม่อนุมัติ 
 

(ลงชื่อ)..........................................................................ประธานกรรมการพิจารณาเงินกู้ฯ 

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

           วันที่.............................................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกอบค าขอกู้ตามข้อ 1.1        เอกสารประกอบค าขอกู้ตามข้อ 1.3(ยังไม่ท า)

1.  ส าเนาโฉนดที่ดินพร้อมราคาประเมินที่ดิน 

    จากกรมที่ดิน      1.  ส าเนาโฉนดที่ดิน 

2.  แบบแปลนการก่อสร้างพร้อมราคาประเมิน  2.  แผนผังที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์/รูปถ่าย 

3.  แผนผังที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์/รูปถ่าย   3.  ราคาประเมินที่ดิน 

4.  ใบอนุญาตก่อสร้าง     4.  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 

5.  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน     5.  หนังสือรับรองรายได้อ่ืนๆ(ถ้ามี) 

6.  ส าเนาบัญชีธนาคารเงินเดือน    6.  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ / คู่สมรส (ถ้ามี)  

8.  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ /คู่สมรส(ถ้ามี)  9.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ /คู่สมรส(ถ้ามี) 

9.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส (ถ้ามี)  10. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 

10.  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)   11.  หนังสือรับรองโสด (กรณีโสด) 

11.  หนังสือรับรองโสด (กรณีโสด)        

12. ส าเนาบัญชีธนาคารเงินเดือน 
 

 

เอกสารประกอบค าขอกู้ตามข้อ 1.2   เอกสารประกอบค าขอกู้ตามข้อ 1.4 

1.  สัญญาจะซ้ือจะขาย     1  หนังสือสัญญากู้เงินที่ผู้กู้เป็นหนี้ 

2.  แผนผังที่ตั้งอสังหาริมทรัพย์ /รูปถ่าย   2  หนังสือสัญญาจ านอง 

3.  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน     3  ราคาประเมินหลักทรัพย์/รูปถ่าย 

4.   ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ / คู่สมรส(ถ้ามี)   4  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน    

6.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส (ถ้ามี)  6 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ / คู่สมรส(ถ้ามี) 

7.ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)   7.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ / คู่สมรส(ถ้ามี) 

8.  หนังสือรับรองโสด(กรณีโสด)    8.  ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 

9.  ส าเนาบัญชีธนาคารเงินเดือน    9.  หนังสือรับรองโสด (กรณีโสด) 

       10. ส าเนาบัญชีธนาคารเงินเดือน 

 



หนังสือรับรองสถานะบุคคล(ผู้กู้) 
 

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

  ข้าพเจ้า......................................................................เลขบัตรประชาชน..................................
หมายเลขสมาชิกที่......................................สังกัด........................................เบอร์โทร..........................................
  ขอให้ถ้อยคํารับรองว่า ข้าพเจ้า...........................................................................ได้ย่ืนคําขอกู้
เงินจากสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด  ตามคําขอกู้ฉบับลงวันที่......................................................... ......    

ข้าพเจ้าไม่เคยถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีล้มละลาย  ไม่เคยถูกศาลล้มละลายมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์
ช่ัวคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หรือไม่เคยถูกศาลสั่งให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย   

  ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า  ถ้อยคําที่ข้าพเจ้าให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
หากข้าพเจ้าปกปิดถ้อยคําจริงดังกล่าวจนเป็นเหตุให้สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด  อนุมัติวงเงินกู้ 
ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเหตุปกปิดข้อความจริง  ข้าพเจ้ายินยอมให้ต้นสังกัดลงโทษทางวินัยข้าราชการ   
อีกทั้งยินยอมให้สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด ดําเนินคดีได้ทั้งทางแพ่ง  และทางอาญาแก่ข้าพเจ้าได้ทันท ี

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในถ้อยคําที่ ให้ ไ ว้แก่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด  
แต่เพียงผู้เดียว  โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการให้ถ้อยคําของ
ข้าพเจ้านี้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

 

    ลงชื่อ..........................................................................ผู้ให้ถ้อยคํา(ผู้กู้) 

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

    ลงชื่อ...........................................................................พยาน(ผู้ค้ําประกัน) 

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

    ลงชื่อ............................................................................พยาน(ผู้ค้ําประกัน) 

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

    ลงชื่อ............................................................................พยาน(เจ้าหน้าที่) 

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



หนังสือรับรองสถานะบุคคล(ผู้ค้ําประกัน) 
 

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

  ข้าพเจ้า......................................................................เลขบัตรประชาชน..................................
หมายเลขสมาชิกที่......................................สังกัด........................................เบอร์โทร..........................................
  ขอให้ถ้อยคํารับรองว่า ข้าพเจ้า...........................................................................ในฐานะผู้ค้ํา
ประกันการกู้ยืมเงินของ................................................................................ซึ่งได้ย่ืนคําขอกู้เงินจากสหกรณ์
เคหสถานราชนาวี จํากัด  ตามคําขอกู้ฉบับลงวันที่......................................................ข้าพเจ้าไม่เคยถูกฟ้องเป็น
จําเลยในคดีล้มละลาย  ไม่เคยถูกศาลล้มละลายมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์ช่ัวคราว หรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด   
หรือไม่เคยถูกศาลสั่งให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย   

  ข้าพเจ้าขอให้คํารับรองว่า  ถ้อยคําที่ข้าพเจ้าให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ   
หากข้าพเจ้าปกปิดถ้อยคําจริงดังกล่าวจนเป็นเหตุให้สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด  รับข้าพเจ้าเป็น 
ผู้ค้ําประกันและอนุมัติวงเงินกู้ให้แก่(ผู้กู้)...................................................................ด้วยเหตุปกปิดข้อความจริง  
ข้าพเจ้ายินยอมให้ต้นสังกัดลงโทษทางวินัยข้าราชการ  อีกทั้งยินยอมให้สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด 
ดําเนินคดีได้ทั้งทางแพ่ง  และทางอาญาแก่ข้าพเจ้าได้ทันที 

  ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในถ้อยคําที่ ให้ ไ ว้แก่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด  
แต่เพียงผู้เดียว  โดยเจ้าหน้าที่สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จํากัด  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการให้ถ้อยคําของ
ข้าพเจ้านี้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

 

    ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้ถ้อยคํา(ผู้ค้ําประกัน) 

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

    ลงชื่อ...........................................................................พยาน(ผู้กู้) 

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

    ลงชื่อ............................................................................พยาน 

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

    ลงชื่อ............................................................................พยาน(เจ้าหน้าที่) 

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


