
 
 
 
 
 

คําขอกูเงินกูพิเศษเพื่อที่อยูอาศัย 
 

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

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง  จํากัด 
 

 ขาพเจา.........................................................................สมาชิกเลขที่...........................อายุ......................ป 
บัตรประชาชนเลขที่...................................................................ตําแหนง............................................................... 
สังกัด...................................................................โทรศัพทที่ทํางาน........................................................................
โทรศัพทมือถือ........................................................    เงินไดรายเดือน เดือนละ..............................................บาท 
ที่อยูปจจุบนั  บานเลขที่...........หมูที่..............ถนน......................................ตําบล...................................................
อําเภอ....................................จังหวดั.............................โทรศัพทที่บาน............................ 
 สถานภาพทางครอบครัว     (.........)  โสด        (.........)  สมรส         (.........)  หมาย          (.........)  หยา 
คูสมรส  ช่ือ.....................................................อาชีพ......................................ที่ทํางาน........................................... 
ตําแหนง..................................................................เงินไดรายเดือน  เดือนละ................................บาท 
 ขอ 1.  ขาพเจามีความประสงคจะขอกูเงนิพเิศษของสหกรณ  จํานวน................................................บาท  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ  (โปรดกาเครื่องหมาย / ใน    ที่ตองการ) 
  เพื่อซ้ือบาน หรืออาคารพาณิชย พรอมที่ดิน เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและครอบครัว 
  เพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุง บานหรืออาคารพาณิชย เพื่อใชเปนที่อยูอาศัยของตนเองและ   
        ครอบครัว 
  เพื่อซ้ือที่ดินพรอมปลูกสรางบาน เพื่อใชเปนที่อยูอาศยัของตนเองและครอบครัว 
  เพื่อไถถอนจํานองบานหรืออาคารพาณชิย พรอมทีด่ิน ของสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลภายนอก 

 เพื่อไถถอนจํานอง ของสถาบันการเงินอื่นหรือบุคคลภายนอก 
ขอ  2.  การขอกูในครั้งนี้  นอกจากคาหุนที่ปลอดการจํานอง หรือบัญชีเงินฝากในสหกรณ ซ่ึงขาพเจามี

อยูในสหกรณฯ  ขาพเจาขอเสนอหลักประกันในการขอกูเงินพิเศษ คือทีด่ินและหรือส่ิงปลูกสรางบนที่ดิน เพื่อ
จํานองเปนประกัน (ตองเปนที่ดินอันปลอดภาระจํานองรายอื่น)  ดังนี ้

2.1  โฉนดที่ดนิ/น.ส. 3 ก.เลขที่............................ระวาง................................เลขที่ดิน..............................
หนาสํารวจ....................เลม.................หนา.......................ตําบล................................อําเภอ..................................
จังหวดั.............................................จํานวนเนื้อที่...................ไร.............................งาน...............................ต.ร.ว.  

รับที่ พ.................../............................
ที่........................................................ 
 เวลา................................................... 

โปรดอานระเบียบวาดวยการให    
เงินกูพิเศษแกสมาชิก ประกอบ 
การกรอกคําขอกูนี้ดวย 



ราคาประมาณ......................................บาท  เปนกรรมสิทธิ์ของ............................................................................. 
อายุ..................ป  ช่ือบิดา – มารดา......................................................................................ที่อยูเจาของกรรมสิทธิ์
.................................................................................................................................................................................
 2.2  โฉนดที่ดนิ/น.ส. 3 ก.เลขที่............................ระวาง................................เลขที่ดิน..............................
หนาสํารวจ....................เลม.................หนา.......................ตําบล................................อําเภอ..................................
จังหวดั.............................................จํานวนเนื้อที่...................ไร.............................งาน...............................ต.ร.ว.  
ราคาประมาณ......................................บาท  เปนกรรมสิทธิ์ของ............................................................................. 
อายุ..................ป  ช่ือบิดา – มารดา......................................................................................ที่อยูเจาของกรรมสิทธิ์
................................................................................................................................................................................. 

2.3 ส่ิงปลูกสราง/อาคาร  อยูบานเลขที่..............ถนน.....................หมูที่..............ตําบล............................
อําเภอ.......................................จังหวดั...................................ตั้งอยูบนโฉนด/น.ส. 3 ก. เลขที่............................... 
เปนกรรมสิทธิ์ของ.................................................................................................................................................. 
ลักษณะอาคาร/ส่ิงปลูกสราง เปน   (......) บานอยูอาศัย   (......)  ตึกแถว   (......)  อ่ืน ๆ ........................................... 
ราคาสิ่งปลูกสราง/ตอเติมปรับปรุงอาคาร ประมาณ ........................................บาท กอสรางมาแลว....................ป 
   ขอ 3.  ในเวลานี้ขาพเจามหีุนอยูในสหกรณฯ  รวม.........................หุน เปนเงิน.................................บาท  
และขาพเจาสงเงินสะสมรายเดือนอยูในอตัรา..............................................บาท 
 ขอ 4 .  ถาขาพเจาไดรับการอนุมัติใหกูได  ขาพเจาขอ แบงรับเปน.................................งวด 
               งวดที่ 1  จํานวน.......................................บาท   งวดที่ 2  จํานวน.........................................บาท 
  งวดที่ 3  จํานวน.......................................บาท   งวดที่ 4  จํานวน.........................................บาท 
 ขอ 5.  สงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน  งวดละ ...........................................บาท   เวนงวดสุดทาย  
สงเศษที่เหลือ...........................บาท  พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ.............ตอป  เปนจาํนวน.......................บาท 
หรือสงใชตนเงินและดอกเบีย้ เปนงวดรายเดือนเทากนังวดละ.............................บาท  เปนจํานวน.................งวด 
 ขอ  6.  ขาพเจาและหรือคูสมรส มีรายไดอ่ืน ๆ โดยมีทีม่าและจํานวนรายได  ดังตอไปนี ้

   (1)............................................................................................................................................. 
   (2)............................................................................................................................................. 
   (3)............................................................................................................................................. 

 ขอ  7.  ขาพเจารับรองวาจะใหขอความจริง และความรวมมือแกคณะกรรมดําเนินการ หรือบุคคลอื่น    
ซ่ึงสหกรณฯ มอบใหสอบสวนและทํารายงานเกีย่วกับคําขอกูเงินกูพเิศษรายนี ้
 ขอ  8.  ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนงัสือกูสําหรับเงินกูพิเศษใหไวตอสหกรณฯ ตามแบบที่
สหกรณกําหนด และถือวาคําขอกูเปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญาเงินกูดวย 
 ขอ  9.  ในการกูเงินตามคําขอนี้  ขาพเจาไดรับความยนิยอมจากคูสมรส  ซ่ึงพรอมที่จะทําคํายนิยอมให
ไวเปนหลักฐานในทายหนังสือขอกู และถือวาคําขอกูนี้เปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญาเงินกูดวย 
 ขอ  10.  ขาพเจาจะตดิตามผลการอนุมัติของคณะกรรมการดําเนนิการ   และปฏิบัติตามมติในเรื่อง
เกี่ยวกับคําขอกูของขาพเจาทุกประการ 



 

บันทึกทายคําขอกูท่ีตองทราบและปฏิบัติ 
 

 1.  ขาพเจาไดมอบเงินจํานวน....................................บาท  พรอมคําขอกูนี้  เพื่อเปนคาดําเนนิการ
สอบสวน ทํารายงานและคาใชจายตาง ๆ ตามความจําเปนแลวจนเสร็จ 
 2.  ขาพเจาจะทําการประกันอัคคีภัยของอาคาร/ส่ิงปลูกสรางที่เสนอเปนหลักประกัน  เมื่อไดทําการ
อนุมัติใหกูของคณะกรรมการดําเนินการหรือหลังจากการกอสรางอาคารแลวเสร็จโดยพลัน ตามที่สหกรณ
กําหนด โดยระบุช่ือสหกรณเปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัย ผูกูเปนผูชําระเบี้ยประกัน และจะนํา
กรมธรรมประกันอัคคีภัยขางตนนี้  มอบตอสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง  จํากัด  
 3.  เมื่อขาพเจา ไดทราบคําอนุมัติใหเงินกูพิเศษนี้  ขาพเจาจะรีบติดตอกับสหกรณฯ  เพื่อทํานิติกรรม    
จดจํานอง และรับเงินงวดแรก หรือทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน  30  วัน  มิฉะนั้นใหถือวา ขาพเจาสละสิทธิ์ 
 4.  พรอมคําขอกูนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังนี ้

 หนังสือรับรองเงินไดรายเดือนของผูกู หรือผูกูและคูสมรส (เดือนลาสุด)  
 สําเนาบัตรประจําตัวของผูกูและคูสมรส 
 สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูสมรส 
 สําเนาใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา หรือใบมรณะบัตร (ถามี) 
 สําเนาโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ก. ที่เสนอเปนหลักประกันทกุหนา 
 สําเนาบัตรประจําตัวของเจาของที่ดินและคูสมรส 
 สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินและคูสมรส 
 สําเนาใบทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหยา หรือใบมรณะบัตร (ถามี)ของเจาของที่ดิน 
 ใบยินยอมมอบโฉนดที่ดนิหรือ น.ส.3 ก. ค้ําประกันเงินกู ของเจาของที่ดินและคูสมรส 
 สําเนาสัญญาจะซื้อจะขาย 
 สําเนาแบบแปลนสิ่งกอสราง พรอมรายละเอียดงวดงาน คาใชจาย และระยะเวลาในแตละงวด 
 สําเนาสัญญาจํานองและยอดหนี้คงเหลอืจากสถาบันการเงินที่ติดภาระจํานอง 
 ใบประเมนิราคาของสํานักงานทีด่ิน 
 แผนที่ไปที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
ภาพถายทีด่ิน อาคารและสิ่งปลูกสราง 
 อ่ืนๆ ระบุ.......................................................................................................................................... 

 

                ลงชื่อ...............................................ผูขอกู          ลงชื่อ................................................คูสมรสผูกู 
                      (.................................................)                         (.................................................) 
 

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



ใบยินยอมมอบโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ก. คํ้าประกันเงินกู 
 

          เขียนที่................................................................. 
      วันที่.........เดือน............................................พ.ศ................ 
 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง  จํากัด 
 

 ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
โฉนดที่ดินเลขที่.....................................เลขที่ดิน....................................หนาสํารวจ........................................... 
ตําบล.......................................................อําเภอ..........................................จังหวดั................................................. 
ตกลงยินยอมใหนําที่ดนิแปลงดังกลาวขางบนนี้พรอมอาคารและสิ่งปลูกสรางบานเลขที่...............หมูที่...............
ตําบล.........................................................อําเภอ...........................................จังหวดั.............................................. 
เปนหลักทรัพยค้ําประกนัเงนิกูทั้งหมดของ นาย/นาง/นางสาว................................................................................ 
ซ่ึงมีตอสหกรณออมทรัพยตาํรวจตรัง  จํากดั 

หากในอนาคต (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................ 
ไมสามารถชําระหนี้ไดไมวากรณีใด ๆ  ขาพเจายนิยอมใหสหกรณออมทรัพยตํารวจตรัง  จํากัด   ฟองบังคับ
จํานองจากทรพัยสินดังกลาวขางตนไดในทันที 

ขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานขางทายนี ้
 
                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                      ลงชื่อ.....................................................ผูถือกรรมสิทธิ์ 
                                                                                             (.....................................................) 
 
                      ลงชื่อ....................................................ผูกูเงินสหกรณฯ 
                              (....................................................) 
 
                      ลงชื่อ...................................................พยาน 
                              (....................................................) 
 
                       ลงชื่อ.................................................พยาน 
                              (...................................................) 
 
 



เอกสารแนบทาย ก.1 
(สําหรับผูกู) 

 
แบบรายงานหลักทรัพยค้ําประกัน “ท่ีดิน” 

 

ช่ือผูกู.............................................ตําแหนง.................................................หนวยงาน........................................... 
รายการสํารวจที่ดิน  โฉนดทีด่ิน/น.ส.3 ก.เลขที่.........................เลขที่ดิน.......................ระวาง............................... 
ตําบล.............................................อําเภอ..................................................จังหวดั.................................................. 
ผูถือกรรมสิทธิ์...........................................................................เนื้อที่.......................ไร...............................ต.ร.ว. 
1.  สภาพที่ดิน  (........)  ถมแลว  (........)  ยังไมถม 
2.  ที่ตั้ง   (........)  ในเขตเทศบาล    (........)  นอกเขตเทศบาล   (........)  อ่ืน ๆ  
3.  ทําเลที่ตั้ง  (........)  ชุมชนที่อยูอาศยั (........)  ธุรกิจการคา   (........)  เกษตรกรรม      (........)  อ่ืน ๆ 
4.  ถนนผานหนาที่ดิน รถยนตเขา - ออก  (........)  ได     (........)  ไมได   
5.  ผิวจราจร  (........) คอนกรีต (........) ลาดยาง (........) ลูกรัง (........) หนิคลุก (........)ดิน (........)อ่ืน ๆ  
6.  สาธารณูปโภค             (........) ไฟฟา (........) น้ําประปา (........) โทรศัพท (........) ไฟฟาถนน (........) อ่ืน ๆ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................  

 
แบบรายงานหลักทรัพยค้ําประกัน “อาคาร/สิ่งปลูกสราง” 

 

รายงานสํารวจอาคาร อาคารหลังที่..................บานเลขที่..................กอสรางในโฉนดเลขที่............................ 
1.  สภาพกอสราง (......) ยังไมกอสราง (......) กอสรางแลวเสร็จ........%  (......) กอสรางมาแลว.......ป 
2.  สภาพอาคาร  (......) ตึก    (......) ตึกครึ่งไม    (......) ไม    (......) กระเบื้องแผนเรียบ   (......) อ่ืน ๆ  
3.  ลักษณะอาคาร (......) บานเดี่ยว.........ช้ัน   (......) บานแฝด..........ช้ัน  (......) ทาวนเฮาส............ช้ัน 
                                         (......) อาคารพาณิชย...............................   (......)  อ่ืน ๆ   
4.  ผนัง   (......) กออิฐฉาบปูน   (......) ไม    (......) กระเบื้องแผนเรยีบ   (......) อ่ืน ๆ  
5.  การทาสี  (......) ทาสี   (......) ไมทาสี   (......) อ่ืน  ๆ   
6.  พื้น/ผิว  ช้ัน 1  (......) พื้น ค.ส.ล.  (......) พื้นไม  (......) พืน้อื่น ๆ.......................วัสดุปูผิวพื้น.................. 
                  ช้ัน 2  (......) พื้น ค.ส.ล.  (......) พื้นไม  (......) พืน้อื่น ๆ.......................วัสดุปูผิวพื้น.................. 
                  ช้ัน  3  (......) พื้น ค.ส.ล.  (......) พื้นไม  (......) พืน้อื่น ๆ.......................วัสดุปูผิวพื้น.................. 
7.  ร้ัว   (......)  ไมมีร้ัว  (......)  มีร้ัว  (......)  ซิเมนตบล็อก  (......)สังกะสี  (......)  ลวดตาขาย 

(......)  อ่ืน ๆ 
หมายเหตุ................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 



เอกสารแนบทาย  2 
(สําหรับผูกู) 

แบบเขียนแผนที่สังเขป 
แสดงที่ตัง้หลกัประกันและเปรียบเทียบ 

 
ช่ือผูกู..............................................................เลขที่สมาชิก......................สังกัด..................................................... 

 
 

N 

 
 
 
         
 
 
 

 
       ลงชื่อ......................................................ผูกู 

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

      


