
 

 
 
 
 
 

          เขียน…………………………………………………………………  

     วันที…่………..….เดือน……..….…………………..…….พ.ศ………..………..  

 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด  
 

ข้าพเจ้า…………………………………………..…………..……… เลขบัตรประชาชน 
อายุ…………...…….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………….…… รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง……………………………….. 
หน่วยงาน.............……………………………………………….…………………………..………….อัตราเงินเดือน…………………………….บาท  
อยู่บ้านเลขท่ี……….. หมู่ที่…….…. ถนน…………….…….. ต าบล/แขวง………………………...….. อ าเภอ/เขต…………………………..… 
จังหวัด…………………………………..………….. โทรศัพท์…………………..………. สมาชิก สสธท เลขท่ี.............................................. 

สถานภาพ □  โสด  □ สมรส  □ หม้าย/ม่าย 
คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อ…………………………………..………………..…………… อายุ……….….ปี อาชีพ…………………………………..….…...  
สถานที่ท างาน……………..………………………..…………………………..ต าแหน่ง…………………..…………………………….……….…. 
อัตราเงินเดือน…………………………….…….……… บาท  
ขอเสนอค ำขอกู้เงินพิเศษ จ ำนวน…………………………….…..บำท (..........................................................................)ดังนี้  
ข้อ 1. วัตถุประสงค์ในกำรขอกู้เงิน (โปรดกำเครื่องหมำย √ หน้ำข้อที่ต้องกำร)  

□ เพ่ือกำรเคหะสงเครำะห์   □ เพ่ือส่งเสริมฐำนะควำมมั่นคง  
 (โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้)  

□ เพ่ือกำรเคหะสงเครำะห์   
1. ซื้อที่ดินพร้อมบ้ำน / ซื้อห้องชุดที่พักอำศัย 
อาคารและที่ดินอยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่…….……ตรอก/ซอย……….………………….. ถนน…………………….…… 

ต าบล/แขวง……………………..……….……อ าเภอ/เขต…….………………………..……..… จังหวัด……………………………………………… 
2. สร้ำงบ้ำน 

           ที่ดินที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างอยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่….……ตรอก/ซอย………..……….. ถนน……………………….…… 
ต าบล/แขวง………….…………..….…………..… อ าเภอ/เขต…….…………..…………..……..… จังหวัด………………………………..………  
ลักษณะอาคารที่จะสร้างอาคาร (บ้าน) ตามแบบแปลนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว ราคา
ก่อสร้างประมาณ………………………บาท ระยะเวลาก่อสร้าง…………..เดือน………….วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ (ต้องใช้ที่ดิน
ผืนนี้เป็นหลักประกันล ำดับแรกและผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือ เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ ร่วมในที่ดินผืนนี้ และผู้กู้
จะต้องช ำระค่ำประกันอัคคีภัย)  
 
 

รับที่………………………..  
วันที่……../……../………  
 

หนังสือกู้ท่ี…………../……….  
วันที่……...../……..…/……....  
 

ค ำขอกู้เงินกู้พิเศษ 



 

3. เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมบ้ำน  
ชื่อเจ้าหนี้……………………………………………………..………. เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู้………………….……………..…  

วันที่ท าสัญญาเงินกู้………………………. ระยะเวลา…………......ปี สิ้นสุดสัญญา………………….………………………………………………  
จ านวนเงินที่คงค้างช าระอยู่จนถึงปัจจุบัน…………………………….…………….. บาท ภาระผูกพันการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ………….. ต่อปี ได้ส าเนาสัญญาหนี้สินเดิมและส าเนาใบรับรองการลดหย่อนภาษีปีที่ผ่านมาประกอบด้วยแล้ว  
 

□ เพื่อส่งเสริมฐำนะควำมม่ันคง 
1. ซื้อที่ดิน  
ที่ดินจะซ้ืออยู่บนโฉนด / น.ส.3 ก.เลขที่……………………... ระวาง..….…………………. เลขที่ดิน…………….…………. 

หน้าส ารวจ……………… เล่ม……..…. หน้า…………… หมู่ที…่…..…. ตรอก/ซอย………………….. ถนน…………………….….… 
ต าบล/แขวง……………….…………… อ าเภอ/เขต…………………………...……….… จังหวัด……………………………………..……….……  
จ านวนเนื้อที่……………..… ไร่ ………………..… งาน …................…. ตารางวา ราคาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์…………….……………………………………………………………………………..………………………..………………. 
  2. ต่อเติม/ปรับปรุงอำคำร (บ้ำน) 

ต่อเติมปรับปรุงอาคาร (บ้าน) เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่…………ตรอก/ซอย……………..……..   
ถนน…………………ต าบล/แขวง………….…………………อ าเภอ/เขต…….…………….……………..… จังหวัด……………………….……….. 
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ ราคาที่จะต่อเติมปรับปรุงประมาณ…….…..……..…………. บาท ตามรูปแบบรายการที่แนบมาพร้อมนี้  

3. ซื้อยำนพำหนะ  

ซื้อรถยนต์ □ ใหม่ □ เก่า ประเภท………………………. ขนาดเครื่องยนต์………….…………ยี่ห้อ……………………………. 
จะซื้อจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/บุคคล………………….…………………………………………………..………………………..………….…….. 
เป็นเงินจ านวนเงิน……………………………………………….………… บาท  

4. กำรลงทุนประกอบอำชีพของครอบครัว 
ลงทุนประกอบอาชีพ 

(ระบุ)......................................................... .............................................................................................................................  
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………  
(ตามแผนงานโครงการลงทุนประกอบอาชีพ แนบท้าย) 
 5.  ช ำระหนี้ธนำคำรหรือสหกรณ์ 

□ ธนาคาร....................................................................................................................... .............................  

□ สหกรณ์................................................................................ ....................................................................  
 เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู้………………….……………….…… วันที่ท าสัญญาเงินกู้…………………………….…………. 

ระยะเวลา………....ปี สิ้นสุดสญัญา………………….………… คงค้างช าระอยู่จนถึงปัจจุบัน……………………………….……….. บาท 
ภาระผูกพันการช าระหนี้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ………..………..…….. ต่อปี ได้ส าเนาสัญญาหนี้สินเดิมมาประกอบด้วยแล้ว 
(กรณีช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด ไม่ต้องแนบส าเนาสัญญาเดิม) 

 
 
 



 

6. ช ำระหนี้บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

□ บริษัทเงินทุน / บริษัทเครดิตฟองซิเอร์.......................................................................................................  
เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู้………………….……………..…… วันที่ท าสัญญาเงินกู้…………………………..……………. 

ระยะเวลา………....ปี สิ้นสุดสญัญา………………….………… คงค้างช าระอยู่จนถึงปัจจุบัน………………………………….……….. บาท 
ภาระผูกพันการช าระหนี้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ………..………..…….. ต่อปี ได้ส าเนาสัญญาหนี้สินเดิมมาประกอบด้วยแล้ว 
(กรณีช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด ไม่ต้องแนบส าเนาสัญญาเดิม) 
 7. เงินกู้เพื่อช ำระหนี้ยำนพำหนะ ประเภท สินเชื่อลิสซิ่ง และสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ 
ชื่อบริษัท……………………………………………….…….……………..……. เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู้…………………….………………  
วันที่ท าสัญญาผ่อนส่ง…….……………………….…………… ระยะเวลา.…..…………. ปี วันสิ้นสุดสัญญา……...…..…………………….  
เงินที่คงค้างช าระสุทธิ………………………………………………….. บาท  

8. เงินกู้เพื่ออุปโภคโดยมีหลักประกัน 

โดยจะน าไปใช้เพ่ือการ    □  อุปโภค   □  อ่ืน ๆ 
ระบุ………………….………………………..…………..…………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะขอกู้เงินพิเศษของสหกรณ์ฯ  จ ำนวน……………………………………………………….บำท
(………………………………………………….……………………...) ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้พิเศษ ข้าพเจ้าขอส่งคืน ดังนี้  
ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ……………….….บาท เป็นจ านวน……..…..งวด เว้นแต่งวดสุดท้าย 
(อัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) 
 ข้อ 3. ในเวลำนี้ข้ำพเจ้ำม ี   

หุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม…………..หุ้น เป็นจ านวนเงิน…………………….. บาท  □ น าเป็นประกันเงินกู้ □ ไม่น าเป็นประกันเงินกู้ 

เงินฝากประเภท…………………... เป็นจ านวนเงิน…………..…………… บาท  □ น าเป็นประกันเงินกู้  □ ไม่น าเป็นประกันเงินกู้ 
ข้อ 4. นอกจำกหุ้นหรือเงินฝำกตำมข้อ 3. ซ่ึงข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันในกำรขอกู้เงิน
พิเศษครั้งนี้ คือที่ดินเพื่อจ ำนองเป็นประกันปลอดภำระจ ำนองตำมเงื่อนไข ประเภท วัตถุประสงค์กำรกู้ 
(แนบส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับท่ีตั้งที่ดินและกรรมสิทธิ์ครอบครองที่เป็นปัจจุบันพร้อม
หนังสือประเมินราคาของส่วนราชการด้วย) 

(1) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขท่ี……………………... ระวาง..….…………………. เลขที่ดิน………………. หน้าส ารวจ………………  
เล่ม……..…. หน้า…………… ต าบล/แขวง………………..……… อ าเภอ/เขต………………..…………… จังหวัด…………………………….  
จ านวนเนื้อที่……………..… ไร่ ………………..… งาน …................…. ตารางวา ราคาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง □ บ้านจัดสรร □ ตึกแถว……….……… ชั้น □ อ่ืน ๆ…………………….……………...…………..……………    
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที…่.……ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………….……ต าบล/แขวง………………..……….……
อ าเภอ/เขต…….……………………….……..… จังหวัด………………………….…………………………………………… 
ราคาสิ่งปลูกสร้าง………….………..……….…………..บาท รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง……………….……………………………..บาท  
ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์…………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….  

(2) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขท่ี……………………... ระวาง..….…………………. เลขที่ดิน………………. หน้าส ารวจ………………  
เล่ม……..…. หน้า…………… ต าบล/แขวง………………..……… อ าเภอ/เขต………………..…………… จังหวัด…………………………….  
จ านวนเนื้อที่……………..… ไร่ ………………..… งาน …................…. ตารางวา ราคาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง □ บ้านจัดสรร □ ตึกแถว……….……… ชั้น □ อ่ืน ๆ……………………...…………..………………...………  



 

บ้านเลขท่ี....................หมู่ที…่.……ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………….……ต าบล/แขวง………………..……….……
อ าเภอ/เขต…….……………………….……..… จังหวัด………………………….…………………………………………… 
ราคาสิ่งปลูกสร้าง………….………..……….…………..บาท รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง……………….……………………………..บาท  

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 
 (3) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขท่ี……………………... ระวาง..….…………………. เลขที่ดิน………………. หน้าส ารวจ………………  

เล่ม……..…. หน้า…………… ต าบล/แขวง………………..……… อ าเภอ/เขต………………..…………… จังหวัด…………………………….  
จ านวนเนื้อที่……………..… ไร่ ………………..… งาน …................…. ตารางวา ราคาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง □ บ้านจัดสรร □ ตึกแถว……….……… ชั้น □ อ่ืน ๆ……………………...…………..………………...………  
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที…่.……ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………….……ต าบล/แขวง………………..……….……
อ าเภอ/เขต…….……………………….……..… จังหวัด………………………….…………………………………………… 
ราคาสิ่งปลูกสร้าง………….………..……….…………..บาท รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง……………….……………………………..บาท  

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 
 (4) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขท่ี……………………... ระวาง..….…………………. เลขที่ดิน………………. หน้าส ารวจ………………  

เล่ม……..…. หน้า…………… ต าบล/แขวง………………..……… อ าเภอ/เขต………………..…………… จังหวัด…………………………….  
จ านวนเนื้อที่……………..… ไร่ ………………..… งาน …................…. ตารางวา ราคาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง □ บ้านจัดสรร □ ตึกแถว……….……… ชั้น □ อ่ืน ๆ……………………...…………..………………...………  
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที…่.……ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………….……ต าบล/แขวง………………..……….……
อ าเภอ/เขต…….……………………….……..… จังหวัด………………………….…………………………………………… 
ราคาสิ่งปลูกสร้าง………….………..……….…………..บาท รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง……………….……………………………..บาท  

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 
(5) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขท่ี……………………... ระวาง..….…………………. เลขที่ดิน………………. หน้าส ารวจ………………  

เล่ม……..…. หน้า…………… ต าบล/แขวง………………..……… อ าเภอ/เขต………………..…………… จังหวัด…………………………….  
จ านวนเนื้อที่……………..… ไร่ ………………..… งาน …................…. ตารางวา ราคาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง □ บ้านจัดสรร □ ตึกแถว……….……… ชั้น □ อ่ืน ๆ……………………...…………..………………...………  
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที…่.……ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………….……ต าบล/แขวง………………..……….……
อ าเภอ/เขต…….……………………….……..… จังหวัด………………………….…………………………………………… 
ราคาสิ่งปลูกสร้าง………….………..……….…………..บาท รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง……………….……………………………..บาท  

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 
(6) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขท่ี……………………... ระวาง..….…………………. เลขที่ดิน………………. หน้าส ารวจ………………  

เล่ม……..…. หน้า…………… ต าบล/แขวง………………..……… อ าเภอ/เขต………………..…………… จังหวัด…………………………….  
จ านวนเนื้อที่……………..… ไร่ ………………..… งาน …................…. ตารางวา ราคาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ประเภทของสิ่งปลูกสร้าง □ บ้านจัดสรร □ ตึกแถว……….……… ชั้น □ อ่ืน ๆ……………………...…………..………………...………  
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที…่.……ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………….……ต าบล/แขวง………………..……….……
อ าเภอ/เขต…….……………………….……..… จังหวัด………………………….…………………………………………… 
ราคาสิ่งปลูกสร้าง………….………..……….…………..บาท รวมราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง……………….……………………………..บาท  

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์………………………………………………………………………...……………………………………………………………. 



 

ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ จะให้ข้อควำมจริงและควำมร่วมมือแก่กรรมกำรด ำเนินกำร หรือบุคคลอ่ืนซึ่งสหกรณ์ฯ 

มอบให้ตรวจสอบและท ำรำยงำนประกอบกำรพิจำรณำเกี่ยวกับค ำขอกู้เงินพิเศษรำยนี้  

ข้อ 6. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำจะท ำหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้พิเศษ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด  

ข้อ 7. ในกำรกู้เงินตำมค ำขอกู้นี้ ข้ำพเจ้ำได้รับค ำยินยอมจำกคู่สมรส ซึ่งพร้อมที่จะท ำค ำยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐำนใน

หนังสือกู้  

ข้อ 8. ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขของคณะกรรมกำรดำเนินกำรทุกประกำร  

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. ผู้ขอกู้ 

(………………………………………….………………) 

 

บันทึกค ำยินยอมของคู่สมรสในกำรกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส. ……………………………………………………อายุ……….......ปี ซึ่งเกี่ยวข้องเป็นสามี/ภรรยา/ ของ 

นาย/นาง/น.ส.  ………………….……………………………………ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที่........... ซอย................... 

ถนน................................ต าบล.................................อ าเภอ......................................จังหวดั................................................... 

ซึ่งเป็น สามี/ภรรยา ที่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ยินยอมในกรณีที่ สามี/ภรรยาของข้าพเจ้า ได้ท าสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. สามี/ภรรยา 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ”เป็นโสด”(กรณียังไม่มีคูส่มรสแต่อย่างใด) 

               ”เป็นม่าย”(คูส่มรสเสียชีวิต) 

               ”เป็นหม้าย”(หย่า-ร้าง ยังไม่มีคูส่มรสใหม ่
     แต่อย่างใด) 

ข้าพเจ้าขอให้ค ามั่นสญัญาว่า  หากเกิดความเสียหายกรณีใดเกีย่วกับ
เรืองนี้ ข้าพเจ้ารอรับผิดชอบท้ังหมด 
 ลงช่ือ...................................................................ผู้ให้ถ้อย 

    (………………………………………….………………) 



 

 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 

 

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

 

  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น และตำมที่ได้สอบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็นดังต่อไปนี้ 

1. ควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งช้ีแจ้งไว้ในค ำขอกู้นี้ เป็นควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง 

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

2. ในเวลำนี้ผู้ขอกู้มีพฤติกรรมซึ่งอำจถูกออกจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำหรือไม่ ? 

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

3. ผู้กู้มีหนี้สินภำยนอกสหกรณ์เป็นจ ำนวนมำกหรือไม่ ? 

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

4. วันที่ได้รับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร (โปรดระบุ) 

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

5. ข้อชี้แจ้งอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

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

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. ผู้บังคับบัญชา 

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

                                                    (ต าแหน่ง)............................................................... 

 

ขอรับรองว่ำมีเงินได้คงเหลือช ำระหนี้โดยยอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ .............................เป็นเงิน........................บำท 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. หัวหน้าการเงิน 

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

                                              (ต าแหน่ง)............................................................... 



 

 

 
 
 

1.  
2.  
3.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โฉนดเลขที่....................................ต. ...................................... อ. ....................................... จ. .............................. 
บ้านเลขที่......................................ต. ...................................... อ. ...................................... จ. .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

       หมายเหตุ ให้แสดงสถานที่ส าคัญในชุมชน หรือสถานที่อื่นใดที่พอจะสังเกตได้โดยละเอียดพร้อมทั้งให้แนบ 
       ระวางที่ดนิ 

 

 

ที่ตั้งหลกัทรัพย์พอสังเขปทุกแปลง 



 

หนังสือรับรองกำรอยู่อำศัย 

        ท าท่ี ...................................................................... 
    ....................................................................... 

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

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................... ......................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง  .......................................................................................   
หน่วยงาน (รพ./สสอ./ศูนย์)  ..................................................................... อ าเภอ.......................... จังหวัด. .......................... 
  ตามท่ีข้าพเจ้า ได้รับอนุมัติให้กู้เงินกู้พิเศษ จากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
นครราชสีมา จ ากัดเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ กรณีซ้ือที่ดินพร้อมบ้าน  /สร้างที่อยู่อาศัย  /ซื้อห้องชุด  ตามสัญญาเงินกู้พิเศษ 
เลขที่............................  ลงวนัที่  ........................................... โดยน าหลักประกันเป็นประกันหนี้เงินกู้พิเศษ  ดังนี้  

1. โฉนด / นส.3 ก. เลขที่............................................เลขที่ดิน................................................................. 
ระวาง..........................เล่ม................หน้า..............หน้าส ารวจ..................ต าบล..................................
อ าเภอ....................................................จังหวัด......................................เนื้อท่ี........ไร่.......งาน.........วา 
โดยมีสิ่งปลูกสร้าง..........................................................จ านวน...............หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงนี้ 

2. โฉนด / นส.3 ก. เลขที่............................................เลขที่ดิน................................................................. 
ระวาง..........................เล่ม................หน้า..............หน้าส ารวจ..................ต าบล.............................. ....
อ าเภอ....................................................จังหวัด......................................เนื้อท่ี........ไร่.......งาน.........วา 
โดยมีสิ่งปลูกสร้าง............................................................จ านวน.............หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงนี้ 

3. โฉนด / นส.3 ก. เลขที่............................................เลขที่ดิน................................................................. 
ระวาง..........................เล่ม................หน้า..............หน้าส ารวจ..................ต าบล..................................
อ าเภอ...................................................จังหวัด......................................เนื้อท่ี........ไร่.......งาน.........วา 
โดยมีสิ่งปลูกสร้าง...........................................................จ านวน..............หลัง ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินแปลงนี้ 

ซึ่งการกู้เงินในครั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวจริง และข้าพเจ้าขอรับรองว่า
จะไม่น าไปให้ผู้อ่ืนเช่าระหว่างที่ติดภาระจ านอง โดยจะปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2560 
“ข้อ 49. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวเท่านั้น 
มิใช่ส าหรับเพ่ือการให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อ่ืน เพราะตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนต้นเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไม่ครบ 
สมาชิกจะให้เช่าหรือโอนทรัพย์สินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อ่ืนไม่ได้ เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นซึ่งได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการก่อน” 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ร้องขอหนังสือรับรองการช าระหนี้เงินกู้
พิเศษเพ่ือการเคหะน าไปลดหย่อนภาษีเงินได้ และยินยอมให้สหกรณ์ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
  ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ 
 
     ลงชื่อ ........................................................... 
            (........................................................) 



 

หนังสือแจ้งยินยอมให้หักเงินค่ำประกันอัคคีภัย 
 
        เขียนที่ ......................................................... 
      วันที่ ................................................................ 
 
เรื่อง  การช าระค่าเบี้ยประกันภัย 
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด 
  
  ด้วยข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................สมาชิกทะเบียน..............................  
สังกัดหน่วยงาน...................................................................ได้ยื่นขอกู้เงินกู้พิเศษกับสหกรณ์ฯ ซึ่งระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ 
แก่สมาชิกสหกรณ์ ก าหนดให้ผู้กู้พิเศษ ต้องท าประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยตามที่สหกรณ์ก าหนด โดยมีมูลค่า
คุ้มครองไม่น้อยกว่าราคาบ้านหรืออาคารที่น ามาเป็นหลักประกัน จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญา 
  ในการนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงวันสิ้นสุดการคุ้มครองของกรมธรรม์ ที่ให้ความคุ้มครองหลักประกันเงินกู้
พิเศษของข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. การช าระเงินค่าเบี้ยประกันภัยงวดแรก ข้าพเจ้ายินยอมให้หักจากเงินกู้ท่ีได้รับ หรือช าระเป็นเงินสด 
เพ่ือท าประกันภัยดังกล่าว 

2. การช าระค่าเบี้ยประกันภัยเพ่ือต่ออายุกรมธรรม์ จะด าเนินการช าระเป็นเงินสดหรือยินยอมให้
สหกรณ์หักจากเงินได้รายเดือน โดยแจ้งหักไปกับรายการเรียกเก็บเงินงวดช าระหนี้ประจ าเดือนและ
ติดตามผลการช าระค่าเบี้ยประกันภัยก่อนที่กรมธรรม์จะครบก าหนด 

 หากข้าพเจ้าด าเนินการช าระค่าเบี้ยประกันเพ่ือต่ออายุกรมธรรม์ไม่ทันตามก าหนดเวลา เป็นเหตุให้
หลักทรัพย์ที่เป็นประกันเงินกู้ไม่ได้รับความคุ้มครองจากการประสบภัยใดๆ ถือเป็นความบกพร่องของข้าพเจ้า เป็นเหตุให้
หลักประกันเงินกู้บกพร่อง ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จ ากัด ด าเนินการ
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
 ในการนี้ การคุ้มครองประสบภัย กรมธรรม์จะคุ้มครองหลังจากวันที่ผู้กู้ได้ช าระค่าเบี้ยประกันแล้ว 7 วัน 
โดยไม่นับวันหยุดราชการ 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   ..................................................... 
                  (......................................................)   
     
     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .................................................... 
 
 



 

หลักเกณฑ์ในกำรขอกู้เงินกู้พิเศษ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขนครรำชสีมำ   จ ำกัด 

************************** 
 

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)  ด้วย 

2. สมาชิกมีสิทธิกู้พิเศษได้สูงสุด 5,000,000 บาท  เว้นแต่สมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราว สมาชิกมีสิทธิกู้พิเศษได้สูงสุด 2,000,000 บาท ส่งช าระสูงสุดไม่เกิน 360 
งวด (เดือน)  

3. ส าหรับสมาชิกมีหนี้เงินกู้พิเศษจะต้องส่งช าระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของงวด(เดือน) ที่ส่งช าระจึงจะมี
สิทธิ์ยื่นกู้เงินกู้พิเศษใหม่ได้ 

4. สมาชิกผู้กู้เงินกู้พิเศษจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส ารวจหลักทรัพย์ และจดจ านอง 
5. สมาชิกท่ีประสงค์กู้เงินกู้พิเศษจะต้องไม่มีประวัติการผิดนัดช าระส่งเงินกู้สามัญและหรือเงินกู้พิเศษในรอบ  

4 เดือน เงินกู้ที่ผ่านมา 
6. สมาชิกท่ีได้รับการพิจารณาให้กู้เงินกู้พิเศษโดยน าหลักทรัพย์เป็นประกันเงินกู้จะต้องท าประกันภัย โดยจัดท า

ในครั้งแรก 3 ปีติดต่อกันโดยหักค่าเบี้ยประกันจากเงินกู้ที่ได้รับ ส าหรับปีต่อไปสมาชิกสามารถแจ้งให้สหกรณ์
หักช าระไปกับหน้างบหักเงินเดือน หรือหักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจ าปีก็สามารถท าได้ โดยแจ้งไว 
ในคราวแรกของการกู้ 

7. สมาชิกจะต้องส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือนของตนเอง ในขณะที่สัญญาเงินกู้พิเศษ 
ยังไม่สิ้นสุด 

8.  ผู้กู้พึงศึกษาระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์เพ่ือถือเป็นแนวทางในการให้บริการเงินกู้กับ
สหกรณ์ 

9. การคิดดอกเบีย้เงินกู้พิเศษสหกรณ์คิดเป็นรายวัน 
10. หลักทรัพย์หลักที่สมาชิกเสนอมาเพ่ือเป็นประกันเงินกู้ ผู้กู้จะต้องมีกรรมสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ร่วม 
11. ตามข้อ 10 หากคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นว่าในกรณี ที่หลักประกันเงินกู้ท่ีสมาชิกน ามาเป็นหลักประกันมี

จ านวนไม่เพียงพอตามระเบียบฯ คณะกรรมการฯ อาจอนุญาตให้ผู้กู้น าที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ
บุคคลอื่นมาเป็นหลักประกันเพ่ิมได้ โดยเจ้าของหลักทรัพย์ยินยอมจดจ านองเป็นประกันต่อสหกรณ์ 

12. กรณีสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวต้องมีหนังสือรับรอง
อายุการท างานของสมาชิก และค าสั่งจ้างจากหน่วยงาน 
 

 
    * กรณีน ำสิ่งปลูกสร้ำงมำเป็นหลักหลักประกันเงินจะต้องถ่ำยภำพหลักทรัพย์ให้เห็นภูมิทัศน์โดยรอบ  
      4 ด้ำน (ด้ำนหน้ำ,ด้ำนหลัง,ด้ำนซ้ำย,ด้ำนขวำ) และภำพถ่ำยภำยในอำคำรพอสังเขป 
      พร้อมวัดขนำดของสิ่งปลูกสร้ำง (กว้ำง x ยำว) และระบุอำยุกำรสร้ำงกี่ปี  
 

 



ซ้ือที่ดิน

พร้อม

บ้าน/

ห้องชุด

สรา้ง

บา้น

ไถ่ถอน

ที่ดิน

พรอ้ม

บา้น

ปรับปรุง

หรือต่อเติม

1.  ค ำขอกู้พิเศษ

2.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัว,ใบส ำคัญกำรสมรส

    ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ำม)ี

    และผู้ถือกรรมสิทธิใ์นโฉนดทีดิ่น

    (รับรองส ำเนำโดยเจ้ำของเอกสำร) ใช้เหมือนกันทุกประเภท

3.  สลิปเงินได้รำยเดือนทีเ่ป็นปัจจุบัน

    โดยเจ้ำหน้ำทีก่ำรเงินเซ็นรับรอง

4.  Statementหรือรำยกำรเดินบัญชีเงินเดือน

5.  กรณีสมำชิกกลุ่มพนักงำนรำชกำร / พนักงำน

กระทรวงสำธำรณสุข/หรือลูกจ้ำงชั่วครำว ขอ

หนังสือรับรองกำรท ำงำน + ค ำส่ังจ้ำงแรกและ

ค ำส่ังจ้ำงปัจจุบัน

6.  ระวำงทีดิ่นทีน่ ำเป็นหลักประกัน

7.  ภำพถ่ำยบ้ำน/แบบแปลนทีน่ ำเป็นหลักประกัน

8.  รำคำประเมนิหลักทรัพย์จำกส ำนกังำนที่ดินไมเ่กนิ 6 เดือน

9. ใช้แผนที่ Google Maps และปกัหมุดที่ต้ังหลักทรัพย์        

10.  สัญญำจะซ้ือจะขำยทีดิ่น ทีดิ่นพร้อมบ้ำน

    ห้องชุด ทีต้่องกำรซ้ือพร้อมส ำเนำบัตร  

    และทะเบียนบ้ำนผู้ขำย

11. ส ำเนำโฉนดทีดิ่น        

12. หลักฐำนของห้องชุดทีจ่ดทะเบียนกำรก่อสร้ำง 

   จ ำหน่ำย ตำมแบบของทำงรำชกำรก ำหนด

13. ส ำเนำสัญญำเงินกู้ของธนำคำร  

   (กรณีได้ลดหย่อนภำษี ให้แนบส ำเนำ

   ใบลดหย่อนภำษีจำกสถำบันกำรเงินเดิมมำด้วย)

เอกสารประกอบการยื่นค าขอกู้เงินกู้พิเศษ

รายการ
ซ้ือหรือ

ช าระหน้ี

ยานพาหนะ

อุปโภค

โดยมี

หลัก 

ประกัน

ช าระหน้ี

ธนาคาร

,สหกรณ์

เพ่ือการเคหะสงเคราะห์

ซ้ือที่ดิน

ลงทนุ

ประกอบ

อาชีพ



ซ้ือที่ดิน

พร้อม

บ้าน/

ห้องชุด

สรา้ง

บา้น

ไถ่ถอน

ที่ดิน

พรอ้ม

บา้น

ปรับปรุง

หรือต่อเติม

14. ยอดเงินคงเหลือของธนำคำร  

    /ส ำเนำใบเสร็จรับเงินของธนำคำร

    ย้อนหลัง 3 เดือน
15. กรณีปรับปรุงขอรำยละเอียดวัสดุทีจ่ะปรับปรุง(BOQ) 

     และสัญญำจ้ำงกำรปรับปรุง
16. กรณีต่อเติมขอแบบแปลนทีจ่ะต่อเติมทีไ่ด้รับ 

     อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

     และสัญญำจ้ำงกำรต่อเติม

17. แบบแปลนบ้ำนพร้อมรับรองส ำเนำทีไ่ด้รับ 

     อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

     พร้อมรำยละเอียดวัสดุทีจ่ะก่อสร้ำง

     สัมพันธ์กันกับแบบแปลนบ้ำน ระวำงทีดิ่น

18. ใบอนุญำตกำรก่อสร้ำงทีอ่ยู่อำศัย 

     จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น (อบต. ,เทศบำล)

19. สัญญำจ้ำงกำรก่อสร้ำง 

     และประเมินรำคำกำรก่อสร้ำง (BOQ)

20. รำยละเอียดยำนพำหนะทีต้่องกำรซ้ือ 

     20.1 รถใหม่มีใบจอง, โบว์ชัวร์ ,ใบเสนอรำคำ

     20.2 รถมือสอง มีสัญญำจะซ้ือจะขำยรถยนต์

            คู่มือรถ ,ภำพถ่ำยรถยนต์

     20.3 ยอดคงเหลือของสัญญำเช่ำซ้ือ

21. โครงกำรทีจ่ะลงทุนประกอบอำชีพโดยละเอียด 

     ถ้ำมีกำรจดทะเบียนกำรค้ำให้แนบมำด้วย

หมำยเหตุ  ให้สมำชิกส่งเอกสำรค ำขอกู้และเอกสำรประกอบตำมประเภททีต้่องกำรยื่นกู้เงินกู้พิเศษกับสหกรณ์ฯ

             ซ่ึงกำรกู้คร้ังหนึ่งอำจจะหลำยวัตถุประสงค์สำมำรถกระท ำได้

ช าระหน้ี

ธนาคาร

,สหกรณ์

อุปโภค

โดยมี

หลัก 

ประกัน

รายการ

เพ่ือการเคหะสงเคราะห์

ซ้ือที่ดิน
ซ้ือหรือ

ช าระหน้ี

ยานพาหนะ

ลงทนุ

ประกอบ

อาชีพ


