
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํขอกู้โครงการพิเศษ 

เพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศยั 
       เขยีนที.่................................................................ 

       วนัที.่.................................................................... 

เรยีน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...................................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที.่...............

อาย.ุ............ปี  ขณะน้ีรบัราชการหรอืทาํงานประจาํในตําแหน่ง.......................................................................... 

สงักดั....................................................บตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ  เลขที.่........................................... 

โทรศพัทท์ีท่าํงาน................................. อตัราเงนิเดอืน......................บาท ทีอ่ยู่ปัจจบุนั  บา้นเลขที.่...................

หมูท่ี.่............ถนน.....................................ตําบล..........................................อําเภอ...........................................

จงัหวดั..................................  โทรศพัทท์ีบ่า้น................................  โทรศพัทม์อืถอื......................................... 

ฐานะการสมรส       โสด        สมรส       หมา้ย  ชื่อ - สกุล  คู่สมรส……………………………………………… 

อาชพี.............................  สถานทีท่ํางาน.......................................................................................................... 

โทรศพัท.์.....................................  อตัราเงนิเดอืน.............................บาท 

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ  จาํนวน...........................บาท  (............................................) 

โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 

                          เพื่อซือ้บา้นพรอ้มทีด่นิ  สาํหรบัใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั 

                          เพื่อซือ้หอ้งชุด สาํหรบัใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั 

 ขอ้  2.  ขา้พเจา้มหีุน้อยูใ่นสหกรณ์  จาํนวน...........................หุน้  เป็นเงนิ......................................บาท 

โดยส่งค่าหุน้เดอืนละ..................................บาท 

 ขอ้  3.  ขา้พเจา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ตดิต่อกนัจนถงึวนัทีข่อกูเ้ป็นระยะเวลา.................ปี.................เดอืน 

 ขอ้  4.  ขา้พเจา้มหีน้ีสนิต่อสหกรณ์  ฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี 

  1)  เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 

  2)  เงนิกูส้ามญั   จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 

  3)  เงนิกูส้วสัดกิาร  จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 

  4)  เงนิกูโ้ครงการสวสัดกิาร  จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 

 ขอ้  5.  ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัอนุมตัใิหกู้เ้งนิได ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงนิกูค้นืสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํกดั  พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราทีส่หกรณ์กําหนด  จาํนวน.................งวด  ชาํระเงนิต้นงวดละ 

.......................บาท  ทัง้น้ี  ตัง้แต่งวดประจาํเดอืนทีไ่ดร้บัเงนิกูเ้พื่อซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั  เป็นตน้ไป 

 ขอ้  6.  พรอ้มน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารตามแบบประกอบการขอกูเ้งนิตาม  ขอ้  1.  มาครบถว้นแลว้  และ 

ยนิดทีีจ่ะใหข้อ้เทจ็จรงิ  ใหค้วามรว่มมอืแก่คณะกรรมการดาํเนินการหรอืบุคคลอื่น  ซึง่สหกรณ์ฯมอบหมายให้

สอบสวนเกีย่วกบัการขอกูเ้งนิ 
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รบัที.่....................................... 

วนัที.่...................................... 

หนงัสอืกูท้ี.่............................. 

วนัที.่...................................... 

บญัชเีงนิกูท้ี.่........................... 

ยอดเงินเดือนประจาํเดือน........................คงเหลือ.......................บาท 

ยอดเงินเดือนประจาํเดือน........................คงเหลือ.......................บาท 

ยอดเงินเดือนประจาํเดือน........................คงเหลือ.......................บาท 

                      (ลงช่ือ)................................................ 

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

                                  เจา้หนา้ท่ีการเงินผูต้รวจสอบ 



 ขอ้  7.  ในระหว่างยื่นคาํขอกูต่้อไปน้ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มไิดอ้ยูใ่นระหว่างใหม้คีาํสัง่พทิกัษ์ทรพัย์

เดด็ขาดหรอืลม้ละลาย 

 ขอ้  8.  การทาํหนงัสอืกู ้ การรบัเงนิกู ้ ขา้พเจา้ยนิดปีฏบิตัติาม  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบและมตต่ิาง ๆ ของ

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํกดั  และรบัรองว่าคู่สมรสของขา้พเจา้  (กรณมีคีู่สมรส)  ไดร้บั

ทราบในสญัญานิตกิรรมต่าง ๆ แลว้  และพรอ้มทีจ่ะทําคํายนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสอืสญัญากูเ้งนิ 

 นอกจากค่าหุน้ทีข่า้พเจา้มอียูใ่นสหกรณ์  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัในการขอกูเ้งนิเพื่อซือ้ทีอ่ยูอ่าศยั  

เพื่อจาํนองเป็นประกนัซึง่เป็นทรพัยท์ีป่ลอดภาระจาํนอง  มรีายการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ทีด่นิ  โฉนดทีด่นิ  ระวาง......................เลขทีด่นิ...........................  หน้าสาํรวจ............................... 

ตําบล.........................  อําเภอ.............................  จงัหวดั..............................  โฉนดทีด่นิเลขที.่..................... 

เล่ม...................  หน้า....................  จาํนวนทีด่นิเน้ือที.่...................ไร ่ ...................งาน  ..................ตารางวา   

ลกัษณะทีด่นิ  ทีอ่ยูอ่าศยั        มน้ํีา  มไีฟฟ้าพรอ้ม    รถยนตเ์ขา้ถงึ 

   มถีนนคอนกรตีหรอืลาดยาง    ตอ้งใชท้างรว่มกบัคนอื่น   มสีิง่ปลกูสรา้ง 

ราคาประมาณ  ไรล่ะ........................บาท  เป็นกรรมสทิธิข์อง............................................................................ 

 2.  สิง่ปลกูสรา้ง  เป็น         ตกึ              ไม ้            ครึง่ตกึครึง่ไม ้      อื่น ๆ ................................ 

    แบบ        ชัน้เดยีว        สองชัน้        อื่น ๆ ................................ 

ขนาดบา้น  กวา้ง..................เมตร  ยาว....................เมตร  มหีอ้งนอน...................หอ้ง  มหีอ้งน้ํา..............หอ้ง 

ราคาก่อสรา้ง....................................บาท  เป็นกรรมสทิธิข์อง........................................................................... 

 3.  อื่น  ๆ  ระบุ................................................................................................................................... 

 

       ลงชื่อ..........................................................ผูข้อกู้ 

           (…………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกของเจ้าหน้าท่ี 

1.  ไดต้รวจสอบรายการตามคาํขอกูแ้ลว้มรีายการหุน้ 

     และหน้ีของสหกรณ์ฯ  ถูกตอ้งแลว้ 

2.  ผูข้อกูเ้ป็นสมาชกิตดิต่อกนัจนถงึปัจจบุนัเป็นเวลา 

     ...................  ปี  ...................  เดอืน 

3.  ผูข้อกูร้ายน้ี           เคย 

                              ไม่เคย 

          ผดินดัการชาํระหน้ีหรอืขาดสง่ค่าหุน้รายเดอืน 

ปฏบิตัตินเป็นปฏปัิกษ์ต่อสหกรณ์ 

     ลงชื่อ..............................................เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

บนัทึกผลการพิจารณา 

     ทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ 

     ครัง้ที.่..................เมื่อวนัที.่...................................... 

          มมีต ิ                 อนุมตั ิ

                                  ไม่อนุมตั ิ

     ใหกู้ไ้ดเ้ป็นเงนิ......................................บาท 

     สง่ชาํระ..................งวด ๆ ละ...........................บาท 

 

 

     ลงชื่อ................................................ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

 

บนัทึกการพิจารณาให้ความเหน็ชอบของผูบ้งัคบับญัชา 

         วนัที.่.......................................... 

 ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาตามความรูเ้หน็และตามทีไ่ดส้อบถามแลว้ของรบัรอง  ดงัต่อไปน้ี 

1.  ความมุง่หมายและเหตุผลแห่งเงนิกูซ้ึง่ชีแ้จงในคาํขอกูน้ี้เป็นความจรงิ  หรอืไม่เป็นความจรงิ 

      จรงิ        ไม่จรงิ 

2.  ในเวลาน้ีผูกู้ม้พีฤตกิรรมซึง่อาจยา้ยโอนต่างจงัหวดัและออกจากราชการ  หรอืไม ่

       ม ี   ไม่ม ี

3.  ความเหน็เกีย่วกบัการใหกู้เ้งนิ  

             เหน็ควรใหกู้ไ้ด ้          ไม่เหน็ควรใหกู้ ้

ลงชื่อ.............................................. 

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

                                       ตําแหน่ง................................................. 



 

 

 

คณุสมบตัแิละเอกสารประกอบการขอกูเ้งนิเพื่อการเคหะ 
 

  1.  ตอ้งเป็นสมาชกิที่สง่ชาํระคา่หุน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  12  เดือน  กาํหนดวงเงนิก ูร้ายละไมเ่กิน 
       5,000,000.-  บาท  (หา้ลา้นบาทถว้น)  สง่ชาํระไมเ่กิน  300  งวด 
  2.  ใบคาํขอกูเ้พื่อการเคหะ 
  3.  สาํเนาทะเบียนบา้น  ของผูก้ ูแ้ละผูจ้ะขาย 
  4.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน/บัตรขา้ราชการ  ของผูก้ ูแ้ละคูส่มรส,  ของผูจ้ะขายและคูส่มรส 
  5.  สาํเนาทะเบียนสมรส  สาํเนาใบหยา่  สาํเนาใบมรณะบัตร  เอกสารการเปลี่ยนชือ่-ชือ่สกลุ ของผูก้ ู ้
       และคูส่มรส,  ของผูจ้ะขายและคูส่มรส   
  6.  สาํเนาโฉนดที่ดิน/สญัญาจาํนอง/สาํเนาหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุ  พรอ้มราคาประเมนิจาก 
       กรมทีด่ิน  คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิหลกัทรัพยผ์ูข้อก ูเ้ป็นผูอ้อก  (ราคาประเมนิขึน้อยูก่บับริษทั 
       ประเมนิ) 
  7.  นาํโฉนดทีด่ินไปขอราคาประเมนิที่ดิน  ที่สาํนกังานทีด่ินจงัหวดัหรือสาขาในทอ้งที ่
  8.  รปูถ่ายท่ีดิน/สิง่ปลกูสรา้ง/อาคารชดุ  ท่ีนํามาจํานอง  ประกอบดว้ย  รปูถ่ายบริเวณ 

       ท่ีดินสภาพของท่ีดินทัว่ไปและสิ่งปลกูสรา้งทัง้  4  ดา้น  หรอืรปูถ่ายหลกัเขตของท่ีดินท่ี 

       ตัง้อย ูอ่ยา่งนอ้ย  4  ภาพ 
  9.  แผนผงัแสดงที่ตัง้และทางเขา้ทีด่ิน  พรอ้มแบบแปลนอาคาร  (กรณีซ้ือบา้น)/แผนการกอ่สรา้ง 
       อาคาร  ใบอนญุาตสรา้งบา้น  และสญัญาวา่จา้งปลกูสรา้งอาคาร  (กรณีปลกูสรา้งบา้น) 
10.  สลิปเงนิเดือนเดือนสดุทา้ยของผูก้ ู ้
11.  คาํขอกูต้อ้งผา่นผูบ้งัคบับัญชา  และผูก้ ูต้อ้งมาตดิตอ่ดว้ยตนเองที่สหกรณ ์
12.  ผูเ้ป็นเจา้ของหลกัฐานตอ้งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งในเอกสารของตนทกุฉบับ 
13.  กูเ้พื่อซ้ืออาคารพรอ้มที่ดินแนบเอกสารจะซ้ือจะขายหรือสญัญาซ้ือขายอาคารพรอ้มทีด่ิน 
       ประกอบคาํขอกูต้อ่สหกรณด์ว้ย 
14.  ก ูเ้พื่อไถ่ถอนจาํนองใหแ้นบเอกสารทีก่ ูไ้วก้บัธนาคารที่นาํทรัพยไ์ปจาํนองประกอบคาํขอกูต้อ่ 
       สหกรณด์ว้ย    
15.  เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนท่ีสงัเขปทางไปท่ีดินท่ีจะนํามาจาํนองกบัสหกรณ์ฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2  (รอขอ้มลู) 

  4.3  หลกัทรพัยอ์ื่น ๆ  เช่น  หลกัทรพัยร์ฐับาล  เอกสารเงนิฝากออมทรพัยใ์นสหกรณ์น้ี  หรอืเงนิ

ฝากประจาํของสถาบนัการเงนิอื่น  ซึง่จาํนําเป็นหลกัประกนั 

         1)  ................................................................................................................................. 

         2)  ................................................................................................................................. 

  (ตอ้งแนบสาํเนาภาพถ่ายเอกสารเงนิฝากออมทรพัยข์องสหกรณ์  มาพรอ้มกบัคําขอกูด้ว้ย) 

 ขอ้  5.  ขา้พเจา้รบัรองว่าจะใหข้อ้ความจรงิและความรว่มมอืแก่กรรมการดาํเนินการหรอืบุคคลอื่นซึง่ 

สหกรณ์มอบใหต้รวจสอบและทาํรายงานเกีย่วกบัคาํขอกูเ้พื่อการเคหะรายน้ี 

 ขอ้  6.  ในการรบัเงนิกูข้า้พเจา้จะไดท้าํหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูเ้พื่อการเคหะใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบที่

สหกรณ์กําหนด 

 ขอ้  7.  ขา้พเจา้จะส่งจาํนวนเงนิกูเ้พื่อการเคหะ  ซึง่ขา้พเจา้ไดร้บัทัง้หมดเขา้ฝากในเงนิฝากออมทรพัยข์อง

สหกรณ์เพื่อถอนไปใชเ้ป็นคราว ๆ  ตามความจาํเป็น 

 ในกรณทีีผู่ข้อกูไ้มอ่าจปฏบิตัติามความในวรรคก่อนได ้ ใหช้ีแ้จงเหตุผลพเิศษไวต่้อไปน้ี 

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

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

 ขอ้  8.  ในการกูเ้งนิตามคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตจากคูส่มรส  ซึง่พรอ้มทีจ่ะทําคาํอนุญาตใหไ้วเ้ป็น 

หลกัฐานในทา้ยหนงัสอืกู้น้ีดว้ย 

 ขอ้  9.  ขา้พเจา้จะตดิตามผลการอนุมตัขิองคณะกรรมการดําเนินการและปฏบิตัติามมตใินเรือ่งทีเ่กีย่วกบั

คาํขอกูข้องขา้พเจา้ทุกประการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูข้อกู้ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูกู้้ 

1.  ผูกู้ต้อ้งเตรยีมหาและชีห้มดุหลกัเขตทีด่นิ  ทีเ่สนอเป็นหลกัประกนัได ้

2.  ตอ้งยืน่สาํเนาโฉนดทุกหน้าพรอ้มกบัคําขอกูเ้งนิเพื่อการเคหะดว้ย 

ตรวจสอบแลว้  มียอดเงินเดือนประจาํเดือน..................................... 

คงเหลือสุทธิ..................................บาท 

                      (ลงช่ือ)........................................ 

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

                       ตาํแหน่ง....................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอนุญาตของคู่สมรส 
           เขยีนที.่..................................................... 

        วนัที.่...............เดอืน...........................พ.ศ............... 

 ขา้พเจา้..............................................................เป็นคู่สมรสของ......................................................... 

ไดอ้นุญาตให.้............................................................................กูเ้งนิของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา  จาํกดั  ตามหนังสอืขอกูข้า้งบนน้ี 

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



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

บนัทึกของเจ้าหน้าท่ี 

 1.  ผูข้อกูไ้ดม้าเป็นสมาชกิในสหกรณ์น้ีตดิต่อกนัตัง้แต่.............................จนถงึวนัที.่............................. 

ยืน่คาํขอกูเ้ป็นระยะ...........................ปี.................................เดอืน.............................วนั 

 2.  ในเวลาน้ีผูข้อกูม้หีุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม.......................หุน้  (เป็นเงนิ........................................บาท) 

และสง่เงนิสะสมรายเดอืน  เดอืนละ........................หุน้  (เป็นเงนิ.............................................บาท) 

 3.  ในเวลาน้ี  ผูข้อกูม้หีน้ีสนิในฐานะผูกู้ต่้อสหกรณ์ประการใดบา้งหรอืไม.่.............................................. 

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

 4.  ผูข้อกูเ้คยผดินดัการส่งเงนิชาํระหน้ี  หรอืขาดส่งเงนิสะสมรายเดอืนหรอืไม.่....................................... 

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

 5.  ขอ้ชีแ้จง้อื่น ๆ................................................................................................................................. 

       วนัที.่..............เดอืน.............................พ.ศ................ 

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

บนัทึกการวินิจฉัย 

 คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม  ครัง้ที.่...............วนัที.่...........เดอืน.........................พ.ศ............ 

มกีรรมการดําเนินการผูเ้ขา้ประชุมพจิารณาคาํขอกูเ้งนิพเิศษรายน้ี  จาํนวน....................................................คน 

ไดล้งมตโิดยคะแนนเสยีง..........................................ดงัต่อไปน้ี.......................................................................... 

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

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

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

       วนัที.่..............เดอืน.............................พ.ศ................ 

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

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํขอกู้เพ่ือการเคหะ 
       เขยีนที.่................................................................ 

       วนัที.่.................................................................... 

เรยีน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว...................................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที.่...............

อาย.ุ............ปี  ขณะน้ีรบัราชการหรอืทาํงานประจาํในตําแหน่ง.......................................................................... 

สงักดั....................................................บตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ  เลขที.่........................................... 

โทรศพัทท์ีท่าํงาน................................. อตัราเงนิเดอืน......................บาท ทีอ่ยู่ปัจจบุนั  บา้นเลขที.่...................

หมูท่ี.่............ถนน.....................................ตําบล..........................................อําเภอ...........................................

จงัหวดั..................................  โทรศพัทท์ีบ่า้น................................  โทรศพัทม์อืถอื......................................... 

รบัที.่....................................... 

วนัที.่...................................... 

หนงัสอืกูท้ี.่............................. 

วนัที.่...................................... 

บญัชเีงนิกูท้ี.่........................... 



ฐานะการสมรส       โสด        สมรส       หมา้ย  ชื่อ - สกุล  คู่สมรส……………………………………………… 

อาชพี.............................  สถานทีท่ํางาน.......................................................................................................... 

โทรศพัท.์.....................................  อตัราเงนิเดอืน.............................บาท 

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อกูเ้งนิ  จาํนวน...........................บาท  (............................................) 

วตัถุประสงคใ์นการขอกู ้ (โปรดกาเครือ่งหมาย    ใน       ทีต่อ้งการ) 

         (1)  สรา้งอาคาร           (2)  ซือ้อาคารพรอ้มทีด่นิ 

         (3)  ซือ้อาคารชุด           (4)  ไถ่ถอนอาคารพรอ้มทีด่นิ หรอือาคารชุด 

         (5)  อื่น  ๆ 

โปรดกรอกรายละเอยีดขา้งล่างตามวตัถุประสงคท์ีข่อกู้ 

(1)  สรา้งอาคาร 

 ทีด่นิทีจ่ะสรา้งอาคารอยูท่ี ่ ตรอก/ซอย.........................................  ถนน................................................ 

ตําบล.............................................  อําเภอ............................................  จงัหวดั............................................. 

เป็นกรรมสทิธิข์อง..................................................................  ลกัษณะอาคารทีจ่ะสรา้ง       บา้นอยูอ่าศยั 

     ตกึแถว         อาคารชุด         อื่น ๆ  ราคาก่อสรา้งประมาณ...............................................................บาท 

คาํชีแ้จงประกอบเหตุผลเกีย่วกบัอาคารทีจ่ะสรา้งพรอ้มกบัแบบรปูแจง้รายการ  รวมทัง้เหตุผลความจาํเป็นในการ 

สรา้งอาคาร....................................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................................................  
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(2)  ซือ้อาคารพรอ้มทีด่นิ  หรอื  อาคารชุด   

 อาคารพรอ้มทีด่นิ  หรอื  อาคารชุด  ตัง้อยูเ่ลขที.่...................  หมู่ที.่.............  ตรอก/ซอย.....................  

ถนน.................................................. ตําบล............................................  อําเภอ............................................   

จงัหวดั.............................................  โฉนดเลขที.่.......................................  จาํนวนเน้ือที.่...........................ไร ่ 

..................................งาน  ...............................ตารางวา  ราคาตารางวาละ...............................................บาท   

เป็นเงนิ..............................บาท  ประเภทของอาคารพรอ้มทีด่นิทีจ่ะซือ้        บา้นเดีย่ว        ตกึแถว...........ชัน้ 

       อาคารชุด          อื่น ๆ ....................................  ราคาอาคาร........................................บาท  รวมราคา

อาคารและทีด่นิเป็นเงนิ...........................................บาท 

คาํชีแ้จงประกอบ  ภาวะทัว่ไปของอาคารพรอ้มทีด่นิ  หรอื  อาคารชุด  รวมทัง้เหตุผลความจาํเป็นในการทีจ่ะซือ้ 

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

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

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

(3)  ไถ่ถอนอาคารพรอ้มทีด่นิ  หรอื  อาคารชุด 

 อาคารพรอ้มทีด่นิ  หรอื  อาคารชุด  ทีจ่ะไถ่ถอน  ตัง้อยูเ่ลขที.่..............................  หมูท่ี.่....................... 

ตรอก/ซอย.......................................  ถนน.........................................  ตําบล.................................................. 

อําเภอ......................................  จงัหวดั......................................  ขณะน้ีจาํนองไวก้บั..................................... 

.......................................................  รวมราคาอาคารพรอ้มทีด่นิ/อาคารชุด...............................................บาท 

คาํชีแ้จงประกอบ  ภาวะทัว่ไปของอาคารพรอ้มทีด่นิ  หรอื  อาคารชุด  รวมทัง้เหตุผลความจาํเป็นในการไถ่ถอน 

จาํนอง............................................................................................................................................................. 

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

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

(4)  อื่น ๆ 

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

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

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

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



 ขอ้  2.  ขา้พเจา้มหีุน้อยูใ่นสหกรณ์  จาํนวน...........................หุน้  เป็นเงนิ......................................บาท 

โดยส่งค่าหุน้เดอืนละ..................................บาท 

 ขอ้  3.  ขา้พเจา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ตดิต่อกนัจนถงึวนัทีข่อกูเ้ป็นระยะเวลา.................ปี.................เดอืน 

 ขอ้  4.  ขา้พเจา้มหีน้ีสนิต่อสหกรณ์  ฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี 

  1)  เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 

  2)  เงนิกูส้ามญั   จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 

  3)  เงนิกูส้วสัดกิาร  จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 

  4)  เงนิกูโ้ครงการสวสัดกิาร  จาํนวน............................บาท  คงเหลอื...........................บาท 
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 ขอ้  5.  ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัอนุมตัใิหกู้เ้งนิได ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงนิกูค้นืสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํกดั  พรอ้มดอกเบีย้ในอตัราทีส่หกรณ์กําหนด  จาํนวน.................งวด  ชาํระเงนิต้นงวดละ 

.......................บาท  ทัง้น้ี  ตัง้แต่งวดประจาํเดอืนทีไ่ดร้บัเงนิกูเ้พื่อการเคหะเป็นต้นไป 

 ขอ้  6.  พรอ้มน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารตามแบบประกอบการขอกูเ้งนิตาม  ขอ้  1  มาครบถว้นแลว้  และ

ยนิดทีีจ่ะใหข้อ้เทจ็จรงิ  ใหค้วามรว่มมอืแก่คณะกรรมการดาํเนินการหรอืบุคคลอื่น  ซึง่สหกรณ์มอบหมายให้

สอบสวนเกีย่วกบัการขอกูเ้งนิ 

 ขอ้  7.  ในระหว่างยื่นคาํขอกูต่้อไปน้ีขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มไิดอ้ยูใ่นระหว่างใหม้คีาํสัง่พทิกัษ์ทรพัย์

เดด็ขาดหรอืลม้ละลาย 

 ขอ้  8.  การทาํหนงัสอืกู ้ การรบัเงนิกู ้ ขา้พเจา้ยนิดปีฏบิตัติาม  ขอ้บงัคบั  ระเบยีบและมตต่ิาง ๆ ของ

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํกดั  และรบัรองว่าคู่สมรสของขา้พเจา้  (กรณมีคีู่สมรส)  ไดร้บั

ทราบในสญัญานิตกิรรมต่าง ๆ แลว้  และพรอ้มทีจ่ะทําคํายนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสอืสญัญากูเ้งนิ 

 นอกจากค่าหุน้ทีข่า้พเจา้มอียูใ่นสหกรณ์  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัในการขอกูเ้งนิเพื่อการเคหะ  เพื่อ

จาํนองเป็นประกนัซึง่เป็นทรพัยท์ีป่ลอดภาระจาํนอง  มรีายการดงัต่อไปน้ี 

 1.  ทีด่นิ  โฉนดทีด่นิ  ระวาง......................เลขทีด่นิ...........................  หน้าสาํรวจ............................... 

ตําบล.........................  อําเภอ.............................  จงัหวดั..............................  โฉนดทีด่นิเลขที.่..................... 

เล่ม...................  หน้า....................  จาํนวนทีด่นิเน้ือที.่...................ไร ่ ...................งาน  ..................ตารางวา   

ลกัษณะทีด่นิ  ทีอ่ยูอ่าศยั    มน้ํีา  มไีฟฟ้าพรอ้ม  รถยนตเ์ขา้ถงึ 

   มถีนนคอนกรตีหรอืลาดยาง     ตอ้งใชท้างรว่มกบัคนอื่น    มสีิง่ปลกูสรา้ง 

ราคาประมาณ  ไรล่ะ........................บาท  เป็นกรรมสทิธิข์อง............................................................................ 

 2.  สิง่ปลกูสรา้ง  เป็น         ตกึ           ไม ้           ครึง่ตกึครึง่ไม ้          อื่น ๆ ............................... 

    แบบ          ชัน้เดยีว          สองชัน้           อื่น ๆ ................................ 

ขนาดบา้น  กวา้ง..................เมตร  ยาว....................เมตร  มหีอ้งนอน...................หอ้ง  มหีอ้งน้ํา..............หอ้ง 

ราคาก่อสรา้ง....................................บาท  เป็นกรรมสทิธิข์อง........................................................................... 

 3.  อื่น  ๆ  ระบุ................................................................................................................................... 

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

 

 

 

       ลงชื่อ..........................................................ผูข้อกู้ 

           (…………………………………………….) 
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 คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา 

         วนัที.่.......................................... 

 ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาตามความรูเ้หน็และตามทีไ่ดส้อบถามแลว้ของรบัรอง  ดงัต่อไปน้ี 

ยอดเงินเดือนประจาํเดือน........................คงเหลือ.......................บาท 

ยอดเงินเดือนประจาํเดือน........................คงเหลือ.......................บาท 

ยอดเงินเดือนประจาํเดือน........................คงเหลือ.......................บาท 

                      (ลงช่ือ)................................................ 

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

                                  เจา้หนา้ท่ีการเงินผูต้รวจสอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนัทึกของเจ้าหน้าท่ี 

1.  ไดต้รวจสอบรายการตามคาํขอกูแ้ลว้มรีายการหุน้ 

     และหนี้ของสหกรณ์ฯ  ถกูตอ้งแลว้ 

2.  ผูข้อกูเ้ป็นสมาชกิตดิต่อกนัจนถงึปัจจุบนัเป็นเวลา 

     ...................  ปี  ...................  เดอืน 

3.  ผูข้อกูร้ายนี้           เคย 

                              ไมเ่คย 

          ผดินดัการชาํระหนี้หรอืขาดสง่คา่หุน้รายเดอืน 

ปฏบิตัตินเป็นปฏปัิกษ์ต่อสหกรณ์ 

     ลงชือ่..............................................เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

   

บนัทึกผลการพิจารณา 

     ทีป่ระชมุคณะกรรมการดาํเนินการ 

     ครัง้ที.่..................เมือ่วนัที.่...................................... 

          มมีต ิ                 อนุมตั ิ

                                  ไมอ่นุมตั ิ

     ใหกู้ไ้ดเ้ป็นเงนิ......................................บาท 

     สง่ชาํระ..................งวด ๆ ละ...........................บาท 

 

 

     ลงชือ่................................................ผูจ้ดัการสหกรณ์ 

 

 

 

คณุสมบตัแิละเอกสารประกอบการขอกูเ้งนิเพื่อการเคหะ 
 

  1.  ตอ้งเป็นสมาชกิที่สง่ชาํระคา่หุน้มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  12  เดือน  กาํหนดวงเงนิก ูร้ายละไมเ่กิน 
       5,000,000.-  บาท  (หา้ลา้นบาทถว้น)  สง่ชาํระไมเ่กิน  300  งวด 
  2.  ใบคาํขอกูเ้พื่อการเคหะ 
  3.  สาํเนาทะเบียนบา้น  ของผูก้ ูแ้ละผูจ้ะขาย 
  4.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน/บัตรขา้ราชการ  ของผูก้ ูแ้ละคูส่มรส,  ของผูจ้ะขายและคูส่มรส 
  5.  สาํเนาทะเบียนสมรส  สาํเนาใบหยา่  สาํเนาใบมรณะบัตร  เอกสารการเปลี่ยนชือ่-ชือ่สกลุ ของผูก้ ู ้
       และคูส่มรส,  ของผูจ้ะขายและคูส่มรส   
  6.  สาํเนาโฉนดที่ดิน/สญัญาจาํนอง/สาํเนาหนงัสือกรรมสิทธ์ิหอ้งชดุ  พรอ้มราคาประเมนิจาก 
       กรมทีด่ิน  คา่ใชจ้า่ยในการประเมนิหลกัทรัพยผ์ูข้อก ูเ้ป็นผูอ้อก  (ราคาประเมนิขึน้อยูก่บับริษทั 
       ประเมนิ) 
  7.  นาํโฉนดทีด่นิไปขอราคาประเมนิที่ดิน  ที่สาํนกังานทีด่ินจงัหวดัหรือสาขาในทอ้งที ่
  8.  รปูถ่ายท่ีดิน/สิง่ปลกูสรา้ง/อาคารชดุ  ท่ีนํามาจํานอง  ประกอบดว้ย  รปูถ่ายบริเวณ 



       ท่ีดินสภาพของท่ีดินทัว่ไปและสิ่งปลกูสรา้งทัง้  4  ดา้น  หรอืรปูถ่ายหลกัเขตของท่ีดินท่ี 

       ตัง้อย ูอ่ยา่งนอ้ย  4  ภาพ 
  9.  แผนผงัแสดงที่ตัง้และทางเขา้ทีด่ิน  พรอ้มแบบแปลนอาคาร  (กรณีซ้ือบา้น)/แผนการกอ่สรา้ง 
       อาคาร  ใบอนญุาตสรา้งบา้น  และสญัญาวา่จา้งปลกูสรา้งอาคาร  (กรณีปลกูสรา้งบา้น) 
10.  สลิปเงนิเดือนเดือนสดุทา้ยของผูก้ ู ้
11.  คาํขอกูต้อ้งผา่นผูบ้งัคบับัญชา  และผูก้ ูต้อ้งมาตดิตอ่ดว้ยตนเองที่สหกรณ ์
12.  ผูเ้ป็นเจา้ของหลกัฐานตอ้งรับรองสาํเนาถกูตอ้งในเอกสารของตนทกุฉบับ 
13.  ก ูเ้พื่อซ้ืออาคารพรอ้มที่ดินแนบเอกสารจะซ้ือจะขายหรือสญัญาซ้ือขายอาคารพรอ้มทีด่ิน 
       ประกอบคาํขอกูต้อ่สหกรณด์ว้ย 
14.  ก ูเ้พื่อไถ่ถอนจาํนองใหแ้นบเอกสารทีก่ ูไ้วก้บัธนาคารที่นาํทรัพยไ์ปจาํนองประกอบคาํขอกูต้อ่ 
       สหกรณด์ว้ย    
15.  เอกสารประกอบการพิจารณาอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนท่ีสงัเขปทางไปท่ีดินท่ีจะนํามาจาํนองกบัสหกรณ์ฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.2  (รอขอ้มลู) 

  4.3  หลกัทรพัยอ์ื่น ๆ  เช่น  หลกัทรพัยร์ฐับาล  เอกสารเงนิฝากออมทรพัยใ์นสหกรณ์น้ี  หรอืเงนิ

ฝากประจาํของสถาบนัการเงนิอื่น  ซึง่จาํนําเป็นหลกัประกนั 

         1)  ................................................................................................................................. 



         2)  ................................................................................................................................. 

  (ตอ้งแนบสาํเนาภาพถ่ายเอกสารเงนิฝากออมทรพัยข์องสหกรณ์  มาพรอ้มกบัคําขอกูด้ว้ย) 

 ขอ้  5.  ขา้พเจา้รบัรองว่าจะใหข้อ้ความจรงิและความรว่มมอืแก่กรรมการดาํเนินการหรอืบุคคลอื่นซึง่ 

สหกรณ์มอบใหต้รวจสอบและทาํรายงานเกีย่วกบัคาํขอกูเ้พื่อการเคหะรายน้ี 

 ขอ้  6.  ในการรบัเงนิกูข้า้พเจา้จะไดท้าํหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูเ้พื่อการเคหะใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบที่

สหกรณ์กําหนด 

 ขอ้  7.  ขา้พเจา้จะส่งจาํนวนเงนิกูเ้พื่อการเคหะ  ซึง่ขา้พเจา้ไดร้บัทัง้หมดเขา้ฝากในเงนิฝากออมทรพัยข์อง

สหกรณ์เพื่อถอนไปใชเ้ป็นคราว ๆ  ตามความจาํเป็น 

 ในกรณทีีผู่ข้อกูไ้มอ่าจปฏบิตัติามความในวรรคก่อนได ้ ใหช้ีแ้จงเหตุผลพเิศษไวต่้อไปน้ี 

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

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

 ขอ้  8.  ในการกูเ้งนิตามคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตจากคู่สมรส  ซึง่พรอ้มทีจ่ะทําคาํอนุญาตใหไ้วเ้ป็น 

หลกัฐานในทา้ยหนงัสอืกู้น้ีดว้ย 

 ขอ้  9.  ขา้พเจา้จะตดิตามผลการอนุมตัขิองคณะกรรมการดําเนินการและปฏบิตัติามมตใินเรือ่งทีเ่กีย่วกบั

คาํขอกูข้องขา้พเจา้ทุกประการ 

 

 

 

 

ลงชื่อ.....................................................ผูข้อกู้ 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัผูกู้้ 

1.  ผูกู้ต้อ้งเตรยีมหาและชีห้มดุหลกัเขตทีด่นิ  ทีเ่สนอเป็นหลกัประกนัได ้

2.  ตอ้งยืน่สาํเนาโฉนดทุกหน้าพรอ้มกบัคําขอกูเ้งนิเพื่อการเคหะดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบแลว้  มียอดเงินเดือนประจาํเดือน..................................... 

คงเหลือสุทธิ..................................บาท 

                      (ลงช่ือ)........................................ 

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

                       ตาํแหน่ง....................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอนุญาตของคู่สมรส 
           เขยีนที.่..................................................... 

        วนัที.่...............เดอืน...........................พ.ศ............... 

 ขา้พเจา้..............................................................เป็นคู่สมรสของ......................................................... 

ไดอ้นุญาตให.้............................................................................กูเ้งนิของสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา  จาํกดั  ตามหนังสอืขอกูข้า้งบนน้ี 

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

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

บนัทึกของเจ้าหน้าท่ี 

 1.  ผูข้อกูไ้ดม้าเป็นสมาชกิในสหกรณ์น้ีตดิต่อกนัตัง้แต่.............................จนถงึวนัที.่............................. 

ยืน่คาํขอกูเ้ป็นระยะ...........................ปี.................................เดอืน.............................วนั 

 2.  ในเวลาน้ีผูข้อกูม้หีุน้อยูใ่นสหกรณ์  รวม.......................หุน้  (เป็นเงนิ........................................บาท) 

และส่งเงนิสะสมรายเดอืน  เดอืนละ........................หุน้  (เป็นเงนิ.............................................บาท) 

 3.  ในเวลาน้ี  ผูข้อกูม้หีน้ีสนิในฐานะผูกู้ต่้อสหกรณ์ประการใดบา้งหรอืไม.่.............................................. 

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

 4.  ผูข้อกูเ้คยผดินดัการส่งเงนิชาํระหน้ี  หรอืขาดส่งเงนิสะสมรายเดอืนหรอืไม.่....................................... 

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

 5.  ขอ้ชีแ้จง้อื่น ๆ................................................................................................................................. 

       วนัที.่..............เดอืน.............................พ.ศ................ 

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

บนัทึกการวินิจฉัย 



 คณะกรรมการดําเนินการในการประชุม  ครัง้ที.่...............วนัที.่...........เดอืน.........................พ.ศ............ 

มกีรรมการดําเนินการผูเ้ขา้ประชุมพจิารณาคาํขอกูเ้งนิพเิศษรายน้ี  จาํนวน....................................................คน 

ไดล้งมตโิดยคะแนนเสยีง..........................................ดงัต่อไปน้ี.......................................................................... 

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

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

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

       วนัที.่..............เดอืน.............................พ.ศ................ 

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