
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญโครงกำรสินเชื่อระยะสั้น ๕ ปี 
 

ค ำขอเลขท่ี..........................              เขียนท่ี....................................... 
วันท่ี...........เดือน...........................พ.ศ.............. 

 
เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด 
 
  ข้ำพเจ้ำ.........................................................................สมำชิกเลขทะเบียนท่ี..........................
ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญโครงกำรสินเช่ือระยะส้ัน ๕ ปี เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑.  ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน จ ำนวน...................................บำท (.................................................) 
เพื่อน ำไปใช้ ..................................................................................... ...................................................................            
  ข้อ ๒.  ขณะนี้ข้ำพเจ้ำรับรำชกำร ต ำแหน่ง.......................................กอง...............................
กรม...........................................หมำยเลขประจ ำตัว...............................................โทรศัพท์...............................
มีรำยได้เดือนละ...........................................บำท (.............................................................................................) 
  ข้อ ๓.  ข้ำพเจ้ำ            ไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด 
        มีหน้ีสินกับสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
หนี้ตำมสัญญำกู้ฉบับลงวันท่ี................................. เลขท่ีสัญญำ............................จ ำนวน............................บำท 
(.....................................................) ขณะนี้มียอดคงเหลือ ณ วันท่ี..................................................................... 
เป็นเงินจ ำนวน..................................บำท (.................................................................) 
  ข้อ ๔.  ข้ำพเจ้ำ         ไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์อ่ืน 
                                                 มีหน้ีสินกับสหกรณ์อ่ืนนอกจำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด 
ดังนี้...................................................................................................................................................................... 
  ข้อ ๕.  ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้ คือ 
   ๕.๑        หุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด  จ ำนวน..................หุ้น  
รวมเป็นเงินจ ำนวน....................................บำท (............................................................................................) 
   ๕.๒  เงินฝำกท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด ดังนี้ 
                 บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ  จ ำนวน......................................บำท 
                 บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ทั่วไป  จ ำนวน.......................................บำท 
  ข้อ ๖.  หำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด ให้ข้ำพเจ้ำกู้เงินได้ตำมค ำเสนอนี้  ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมส่งต้นเงินพร้อมดอกเบ้ีย ในอัตรำร้อยละ ๔ ต่อปี  โดยส่งเป็นงวดรำยเดือน เดือนละเท่ำๆ กัน  
เดือนละ..............................................บำท (.......................................................) จ ำนวน................งวด  
ช ำระงวดแรกตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ำยเงินกู้ให้แก่ข้ำพเจ้ำเป็นต้นไป 
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  ในกรณีท่ีมีเหตุจ ำเป็นท่ีสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด  จะต้องเปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบ้ีย
เงินกู้แล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี จ ำกัด เปล่ียนแปลงอัตรำดอกเบ้ียได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ระเบียบ เมื่อใดก็ได้  ท้ังนี้ สหกรณ์ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ 
     
 
                         (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ยื่นค ำขอกู้ 
                                   (......................................................................) 
 
 
ค ำรับรองกำรหักเงินได้รำยเดือนของเจ้ำหน้ำที่กำรเงินต้นสังกัด 
  ตำมท่ี......................................................................ขอกู้เงินจำกสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี 
จ ำกัด ตำมค ำขอกู้เงินฉบับนี้ จ ำนวนเงิน.....................................บำท(................................................................) 
โดยใช้         หุ้น   เป็นหลักประกัน 
                เงินฝำก  เป็นหลักประกัน 
โดยตกลงผ่อนช ำระเป็นรำยเดือนๆละ...............................บำท ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำทำงต้นสังกัดยินดีส่งหัก  
เงินได้รำยเดือนของผู้กู้เพื่อช ำระหนี้ให้สหกรณ์ตำมท่ีได้รับแจ้งทันที 
 
   ลงชื่อ.................................................................. 
                                     (.................................................................) 
                                ต ำแหน่ง........................................................... 
    ..................../............................./..................... 

 
 
 
 
 

บันทึกกำรพิจำรณำ 
เสนอ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม  ครั้งที่......................... วันที่............................................. 
         มีมติดังน้ี          อนุมัติ จ ำนวนเงิน...............................บำท (................................................) 
                             ไม่อนุมัติ 

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

         ประธำนกรรมกำรกิจกำรออมทรพัย์และเงินกู้ สค.รน. 
           วันที่.............................................................. 
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รำยกำรต่อไปน้ีส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์เคหสถำนรำชนำวี  จ ำกัด 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้ 
 

จ ำนวนเงิน.............................................บำท(....................................................) 
เงินได้รำยเดือน 

(บำท) 
มีค่ำหุ้นอยู่กับ

สหกรณ์ 
(บำท) 

จ ำกัดวงเงิน 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ
(บำท) 

วงเงินกู้คงเหลือ 
(บำท) 

     
     
 
หมำยเหตุ  (๑)  ผู้ขอกู้เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้หรือขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือไม่         เคย 
                                                                                                                     ไม่เคย 
              (๒)  ข้อชี้แจงอ่ืนๆ
.......................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
 
(ลงชื่อ)..........................................................เจ้ำหน้ำท่ี     (ลงชื่อ)..........................................................ผู้จัดกำร 
        (........................................................)       (........................................................) 
         วันท่ี............................                                        วันท่ี...................................................... 
 
บันทึกกำรพิจำรณำ 
เสนอ  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม  คร้ังท่ี......................... วันท่ี..................................................... 
        มีมตดิังนี้           อนุมัติ จ ำนวนเงิน......................................บำท (.......................................................) 
                                ไม่อนุมัติ 
 
(ลงชื่อ)..........................................................................ประธำนกรรมกำรพิจำรณำเงินกู้ฯ 
         (.......................................................................) 
           วันท่ี.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสำรประกอบค ำขอกู้ตำมข้อ 1.1        เอกสำรประกอบค ำขอกู้ตำมข้อ 1.3(ยังไม่ท ำ)
1.  ส ำเนำโฉนดท่ีดินพร้อมรำคำประเมินท่ีดิน 
    จำกกรมท่ีดิน      1.  ส ำเนำโฉนดท่ีดิน 
2.  แบบแปลนกำรก่อสร้ำงพร้อมรำคำประเมิน  2.  แผนผังท่ีตั้งอสังหำริมทรัพย์/รูปถ่ำย 
3.  แผนผังท่ีตั้งอสังหำริมทรัพย์/รูปถ่ำย   3.  รำคำประเมินท่ีดิน 
4.  ใบอนุญำตก่อสร้ำง     4.  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน 
5.  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน     5.  หนังสือรับรองรำยได้อ่ืนๆ(ถ้ำมี) 
6.  ส ำเนำบัญชีธนำคำรเงินเดือน    6.  ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้ / คู่สมรส (ถ้ำมี)  
8.  ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้ /คู่สมรส(ถ้ำมี)  9.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ /คู่สมรส(ถ้ำมี) 
9.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ / คู่สมรส (ถ้ำมี)  10. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 
10.  ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)   11.  หนังสือรับรองโสด (กรณีโสด) 
11.  หนังสือรับรองโสด (กรณีโสด)        
12. ส ำเนำบัญชีธนำคำรเงินเดือน 
 
 
เอกสำรประกอบค ำขอกู้ตำมข้อ 1.2   เอกสำรประกอบค ำขอกู้ตำมข้อ 1.4 
1.  สัญญำจะซ้ือจะขำย     1  หนังสือสัญญำกู้เงินท่ีผู้กู้เป็นหนี้ 
2.  แผนผังท่ีตั้งอสังหำริมทรัพย์ /รูปถ่ำย   2  หนังสือสัญญำจ ำนอง 
3.  สลิปเงินเดือนปัจจุบัน     3 รำคำประเมินหลักทรัพย์/รูปถ่ำย 
4.   ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้ / คู่สมรส (ถ้ำมี)   4 สลิปเงินเดือนปัจจุบัน    
6.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ / คู่สมรส (ถ้ำมี)  6 ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้กู้ / คู่สมรส(ถ้ำมี) 
7.ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)   7.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้กู้ / คู่สมรส(ถ้ำมี) 
8.  หนังสือรับรองโสด(กรณีโสด)    8.  ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีสมรส) 
9.  ส ำเนำบัญชีธนำคำรเงินเดือน    9.  หนังสือรับรองโสด (กรณีโสด) 
       10. ส ำเนำบัญชีธนำคำรเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


