
 

 

 

  
 

คาํขอกู้เงินพเิศษ เพ่ือที่อยู่อาศัย 

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

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

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั  

 ขา้พเจา้…………………………………………………...….............สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................อาย…ุ.............. ปี  

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน                                                                            เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ 

  ขา้ราชการบาํนาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ................................................ 

ตาํแหน่ง.................................................... สังกดั.......................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง........................ บาท 

สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง  ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี................... หมู่ท่ี................ถนน........................... 

ตาํบล/แขวง............................. อาํเภอ/เขต..................................... จงัหวดั............................ รหัสไปรษณีย.์............................. 

โทรศพัท์..................................................ขอเสนอคาํขอกู้เงินพิเศษ เพื่อท่ีอยู่อาศยั (อาคารท่ีพกั/ท่ีดิน) เพื่อคณะกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั โปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินพิเศษ เพื่อท่ีอยูอ่าศยั จากสหกรณ์ ฯ จาํนวน......................................................................บาท 

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

 ขอ้ 2. วตัถุประสงคใ์นการกู ้

                          เพื่อซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน/หอ้งชุดสาํหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั ฯ 

                          เพื่อต่อเติม/ปรับปรุงบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั ฯ 

                          เพื่อซ้ือท่ีดินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้าํหรับก่อสร้างบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยั ฯ 

             เพื่อปลูกสร้างบา้นหรือท่ีอยูอ่าศยัลงบนท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของสมาชิก/คู่สมรสของสมาชิก ฯ 

                             เพื่อไถ่ถอนจาํนองบา้นพร้อมท่ีดิน/ห้องชุดของตนเอง/คู่สมรสของสมาชิก ฯ 

 ขอ้ 3. ขอเสนอหลกัประกนัเงินกูด้งัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 3.1 อสังหาริมทรัพย ์ท่ีดินหรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง จาํนวน........................แปลง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.1 โฉนด/นส.3 ก.เลขท่ี.................................ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต..........................จงัหวดั...................... 

         จาํนวนเน้ือท่ี...............ไร่..............งาน...................ตารางวา ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.............................................................. 

          

3.1.2 โฉนด/นส.3 ก.เลขท่ี.................................ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต..........................จงัหวดั...................... 

         จาํนวนเน้ือท่ี...............ไร่..............งาน...................ตารางวา ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ.............................................................. 

          

รับท่ี……….……./………………  

วนัท่ี……../……………./………. 

เวลา.................................................น. 

หนงัสือกูท่ี้……………/…………...  

วนัท่ี……../………………/………...  

บญัชีเงินกูท่ี้………………………... 

 

ลงช่ือ..........................ผู้กู้ 

ลงช่ือ..........................พยาน 

ลงช่ือ..........................พยาน 



 

ขอ้ 4. หากขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ตามขอ้ 1. แลว้ ขา้พเจา้ขอส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน ในอตัราท่ี

สหกรณ์กาํหนดเป็นระยะเวลา................................งวด/เดือน ( จาํนวน..............ปี...............เดือน ) โดยตกลงผ่อนชาํระคืนเงิน

ตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน ภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี  

ขอ้ 5 ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะทาํหนงัสือสัญญาเงินกูต้ามแบบท่ีสหกรณ์ท่ีกาํหนด  

 ขอ้ 6 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะให้ขอ้ความจริงและให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการดาํเนินการหรือบุคคลอ่ืนซ่ึงสหกรณ์

ไดม้อบหมายใหด้าํเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการกูเ้งินตามโครงการน้ีทุกประการ 

 ขอ้ 7 ในขณะน้ีขา้พเจา้ไมอ่ยูร่ะหวา่งขอโอนยา้ยไปหน่วยงานอ่ืน และไม่มีพฤติการณ์ซ่ึงอาจจะถูกออกจากราชการ 

 ขอ้ 8 ในการขอกูเ้งินคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดรั้บความยนิยอมจากคู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) และพร้อมท่ีจะทาํคาํยนิยอม  

ใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์ไดก้าํหนดไว ้    

ลงช่ือ......................................................................ผูกู้ ้ 

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

ลงช่ือ......................................................................พยาน 

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

ลงช่ือ......................................................................พยาน 

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(รายการต่อไปน้ี เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน 

เงินไดร้าย

เดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุ้น 

(บาท) 

จาํกดั

วงเงินกู ้

(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ 
วงเงินกูค้งเหลือ (บาท) 

สามญั เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พิเศษ 
รวม(บาท) 

น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท)  

           

หมายเหตุ (1) เคยผดินดัการส่งคนืเงินกู ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

  (2) ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... 

 .......................................เจา้หนา้ท่ี 

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

 ............../.............../............. 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 

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

  ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอให้ความเห็นดงัน้ี 

 (1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ่ึ้งช้ีแจงไวใ้นคาํขอกูเ้งินน้ี เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

  จริง  ไม่จริง ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 

 (2) ในปัจจบุนัน้ีผูข้อกูเ้งินอยูใ่นระหว่างการสอบสวนหรือตอ้งโทษทางวินยัหรือจะขอลาออกจากงานประจาํหรือไม่ ? 

  มี  ไม่มี  ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 

 (3) ผูข้อกูเ้งินมีรายไดพ้อท่ีจะชาํระหน้ีเงินกูต้ามท่ีขอกูห้รือไม่ ? 

  มี  ไม่มี  ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 

    ลายมือช่ือ.................................................ตาํแหน่ง............................. 

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

 



 

 

เอกสารท่ีใช้ประกอบการขอกู้เงิน 

    

ไถ่ถอน/Refinance จํานวน มี ไม่มี 

1.  คาํขอกูส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั 1 ชุด     

2.  สัญญาเงินเดิมระหวา่งสมาชิกผูกู้ก้บัสถาบนัการเงิน 1 ชุด     

3.  หนงัสือรับรองราคาประเมินจากสาํนกังานท่ีดิน 1 ชุด     

4.  สาํเนาโฉนดท่ีดิน หรือ น.ส.3 ก หรือ สาํเนาหนงัสือแสดงกรรมสิทธิหอ้งชุด 1 ชุด     

5.  แผนท่ีสังเขปท่ีตั้งของท่ีดิน    1 ชุด     

6.  ภาพถ่ายบา้นและท่ีดินทุกดา้น (ภาพสี) เป็นปัจจุบนั 1 ชุด     

7.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูกู้/้คู่สมรส (ถา้มี) 3 ชุด     

8.  สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้/้คู่สมรส (ถา้มี) 3 ชุด     

9.  สาํเนาทะเบียนสมรส 3 ชุด     

10.สาํเนาทะเบียนหยา่ (ถา้มี) 3 ชุด     

11.สาํเนาการเปล่ียนช่ือ-สกุล ของผูกู้/้คู่สมรส (ถา้มี) 3 ชุด     

12.หนงัสือใหค้วามยินยอมของคู่สมรสในการทาํนิติกรรมและสัญญา (ถา้มี) 1 ชุด     

13.สลิปใบเสร็จรับเงินของธนาคาร (ยอดหน้ีคงเหลือ ณ ปัจจุบนั) 1 ชุด     

14.หนงัสือสัญญาจาํนองท่ีดิน (ของธนาคาร) 1 ชุด     

15.สลิปเงินเดือนของผูกู้ ้(เดือนล่าสุด) 1 ชุด     

16.สาํเนาหนา้กรมธรรมอ์คัคีภยั 1 ชุด     

17. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ตามท่ีสหกรณ์แจง้ใหท้ราบ       

    
    

ลงช่ือ............................................................ 

สมาชิกเลขท่ี..........................ผูกู้ ้

    
 


