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

     วันท่ี…………..….เดือน……..….…………………..…….พ.ศ………..………..  
 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด  
 

ขาพเจา…………………………………………..…………..……… เลขบัตรประชาชน 

อาย…ุ………...…….ป สมาชิกเลขทะเบียนที…่…………………….…… รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง……………………………………….. 

หนวยงาน.............………….…………………………..………….อัตราเงินเดือน……………………….บาท  

อยูบานเลขที…่……….….. หมูที…่….…. ถนน………………….…….. ตําบล/แขวง………….……………..….. อําเภอ/เขต………………….……………… 

จังหวัด…………………………………..………….. โทรศัพท……………………………..………. สมาชิก สสธท เลขที่..................................................... 

สถานภาพ □  โสด  □ สมรส  □ หมาย/มาย 

คูสมรส (ถาม)ี ชื่อ…………………………………..………………..…………… อาย…ุ…….……….ป อาชีพ………………………………………………..….…...  

สถานที่ทํางาน……………..…………………………………………..ตําแหนง…………………..………………….…. อัตราเงินเดือน……………….……… บาท  

ขอเสนอคําขอกูเงินพิเศษ จํานวน…………………….…………..บาท (..........................................................................................) ดังนี้  

ขอ 1. วัตถุประสงคในการขอกูเงิน (โปรดกาเครื่องหมาย √ หนาขอที่ตองการ)  

□ เพื่อการเคหะสงเคราะห   □ เพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคง  
 (โปรดกรอกรายละเอียดขางลางตามวัตถุประสงคท่ีขอกู)  

□ เพ่ือการเคหะสงเคราะห   
 

ซื้อที่ดินพรอมบาน / ซื้อหองชุดที่พักอาศัย 

อาคารและที่ดินอยูบานเลขที่.....................หมูที…่……….……ตรอก/ซอย………..…………………….. ถนน……………………….…… 

ตําบล/แขวง………….……….……อําเภอ/เขต…….……………..……..… จังหวัด……………………… โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี……………………  

เนื้อที…่.…….…. ไร ..……..….... งาน ….……...… ตารางวา ตารางวาละ……………………….. บาท เปนเงิน……..……………………….…. บาท  

ประเภทของสิ่งปลูกสราง □ บานจัดสรร □ ตึกแถว……….……… ชั้น □ อื่น ๆ ………………………………...…………..………………...………  

ราคาสิ่งปลูกสราง………….…………..……….…………..บาท รวมราคาที่ดนิและสิ่งปลูกสราง…………………..…………………………………..บาท  

ชื่อผูถือกรรมสิทธิ…์……………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………….  

คําชี้แจงประกอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………………………………… 

สรางบาน 

 ที่ดินท่ีจะสรางสิ่งปลูกสรางอยูบานเลขท่ี...............หมูที…่.……ตรอก/ซอย………..………………….. ถนน……………………….…… 

ตําบล/แขวง………….……….…… อําเภอ/เขต…….……………..……..… จังหวัด……………………… โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี………..…………  

เนื้อที…่.….…... ไร ..….….... งาน ….…..… ตารางวา ลักษณะอาคารทีจ่ะสรางอาคาร (บาน) ตามแบบแปลนที่ไดรับการรับรองจากทางราชการ

ซึ่งไดแนบมาพรอมนี้แลว ราคากอสรางประมาณ………………………บาท ระยะเวลากอสราง…………..เดือน………….วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับเงินกู 

(ตองใชที่ดินผืนนี้เปนหลักประกนัลําดับแรกและผูกูจะตองเปนผูมีกรรมสิทธิ ์หรือ เปนผูมีกรรมสิทธิ ์รวมในที่ดินผืนนี ้และผูกูจะตอง

ชําระคาประกันอัคคีภัย)  

คําชี้แจงประกอบ......................................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………………………………… 

รับที่………………………..  

วันที…่…../……../………  
 

หนังสือกูที่…………../……….  

วันที…่…...../……..…/……....  
 

คําขอกูเงินกูพิเศษ 
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เพ่ือไถถอนที่ดินพรอมบาน  

ชื่อเจาหนี้………………………………………………………………..………. เลขท่ีสัญญาในหนังสือสัญญากู………………….……………..……  

วันท่ีทําสัญญาเงินกู………………………. ระยะเวลา………....ป สิ้นสุดสญัญา………………….………… รายการทรัพยสินที่จํานอง โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. 

เลขท่ี………..….…… หมูที…่………ตรอก/ซอย…………………………ถนน……....................ตําบล/แขวง…………………………….……… 

อําเภอ/เขต……………….….…..…… จังหวัด…..………......……..…..…… เนื้อท่ี………. ไร ……… งาน ………. ตารางวา เปนกรรมสิทธิ์ของผูกู จํานวน

เงินท่ี คงคางชําระอยูจนถึงปจจุบัน…………….…………….. บาท ภาระผูกพันการชําระหน้ี อัตราดอกเบี้ยรอยละ…………….. ตอป  

ไดสาํเนาสัญญาหนี้สินเดิมและสําเนาใบรับรองการลดหยอนภาษีปที่ผานมาประกอบดวยแลว  
 

□ เพ่ือสงเสริมฐานะความมั่นคง 
 

ซื้อที่ดิน  

ที่ดินจะซื้ออยูหมูที…่………..…. ตรอก/ซอย…….……………….. ถนน……………………….… ตําบล/แขวง……………….…………………  

อําเภอ/เขต…….……………………...……….… จังหวัด…………………………….…… โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. เลขที…่…………………...………...………… 

เนื้อที…่.…….…. ไร ..……….... งาน ….……..… ตารางวา ตารางวาละ…………………………….. บาท เปนเงิน………………….………….…. บาท  

ชื่อผูถือกรรมสิทธิ…์………….………………………………………………………………………………………………………..………………………..………………. 
 

  ตอเติม/ปรับปรุงอาคาร (บาน) 

ตอเติมปรับปรุงอาคาร (บาน) เปนกรรมสิทธิ์ของผูกู บานเลขที่.......................หมูที…่…………ตรอก/ซอย…….……………..……..   

ถนน………………………ตําบล/แขวง………….…………………อําเภอ/เขต…….……………..………………..… จังหวัด…………………………….……….. 

เปนกรรมสิทธิ์ของผูกู ราคาที่จะตอเติมปรับปรุงประมาณ…………………….…..……..…………. บาท ตามรูปแบบรายการที่แนบมาพรอมนี ้ 

โดยตอเติม/ปรับปรุงอาคาร (บาน) บนโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี…………….….………เนื้อที…่.….…. ไร …..….….  งาน ….….….  ตารางวา  

ตารางวาละ………………………….. บาท เปนเงิน……………….………….…. บาท ชื่อผูถือกรรมสิทธิ…์………….……………………..………….…….. 
 

ซื้อยานพาหนะ  

ซื้อรถยนต □ ใหม □ เกา ประเภท……………………………. ขนาดเครือ่งยนต…..……….…………ยี่หอ…………………………………. 

จะซื้อจากบริษัท/หางหุนสวน/บุคคล………………….………………………………..………….…….. เปนเงินจํานวนเงิน……………….………… บาท  

การนําไปใชประโยชน………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………  

เพ่ือนําไปใชชําระหนี้ยานพาหนะหรือรถยนตที่ยังคางชําระอยู  

ชื่อบริษัท……………………………………………….…….……………..……. เลขที่สัญญาในหนังสือสัญญากู…………………….…………………  

วันท่ีทําสัญญาผอนสง…….……………………………….…………… ระยะเวลา.……………..…………. ป วันสิ้นสดุสัญญา……...…..…………………….  

เงินท่ีคงคางชําระสุทธิ………………………………………………….. บาท  

โดยนําโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี………………………เนื้อที…่.….…. ไร ….….….  งาน ….….….  ตารางวา ตารางวาละ…….……………….. บาท  

เปนเงิน……………….…………..…. บาท ชื่อผูถือกรรมสิทธิ…์………….……………………………………………………………………………………………….. 
 

การลงทุนประกอบอาชีพของครอบครัว 

ลงทุนประกอบอาชีพ (ระบุ).................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(ตามแผนงานโครงการลงทุนประกอบอาชีพ แนบทาย) 

โดยนําโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี………………………เนื้อที…่.….…. ไร ….….….  งาน ….….….  ตารางวา ตารางวาละ…….……………….. บาท  

เปนเงิน……………….…………..…. บาท ชื่อผูถือกรรมสิทธิ…์………….……………………………………………………………………………………………….. 
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 ชําระหนี้ธนาคารหรือสหกรณ  

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

□ สหกรณ....................................................................................................................................................  

 เลขท่ีสัญญาในหนังสือสัญญากู………………….……………..…… วันท่ีทําสัญญาเงินกู………………………. ระยะเวลา………....ป สิ้นสดุ

สัญญา………………….………… รายการทรัพยสินที่จาํนอง โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี…………… ถนน…………………หมูที…่..………...ตําบล/

แขวง……….………………อําเภอ/เขต…………….…..…… จังหวัด…..………....……..…… เนื้อที…่……. ไร ……… งาน ………. ตารางวา  

เปนกรรมสิทธิ์ของผูกู จํานวนเงินที ่คงคางชําระอยูจนถึงปจจุบัน…………………………………….……….. บาท ภาระผูกพันการชําระหนี ้

อัตราดอกเบีย้รอยละ………..………..…….. ตอป ไดสําเนาสัญญาหนีส้ินเดิมมาประกอบดวยแลว (กรณีชําระหนีส้หกรณออมทรัพย 

สาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั ไมตองแนบสําเนาสัญญาเดมิ) 
 

ขอ 2. ขาพเจามีความประสงคจะขอกูเงินพิเศษของสหกรณฯ จํานวน ………………………………………………………………………. บาท

(………………………………………………….……………………...) ถาขาพเจาไดรับเงินกูพิเศษ ขาพเจาขอสงคืน ดังนี ้ 

สงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน เทากันงวดละ………………………….…. บาท เปนจํานวน………..…..งวด เวนแตงวดสุดทาย 

(อัตราดอกเบี้ยตามอตัราที่สหกรณกําหนด) 
 

 ขอ 3. ในเวลานี้ขาพเจาม ี   

หุนอยูในสหกรณรวม……………………..หุน เปนจํานวนเงิน………………………….. บาท  □ นําเปนประกันเงินกู □ ไมนําเปนประกันเงินกู 

เงินฝากประเภท………….…………………... เปนจํานวนเงิน…………..………………  บาท  □ นําเปนประกันเงินกู  □ ไมนําเปนประกันเงินกู 
 

ขอ 4. นอกจากหุนหรือเงินฝากตามขอ 3. ซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกันในการขอกูเงินพิเศษคร้ังนี ้คือ 

ที่ดินเพื่อจํานองเปนประกนัปลอดภาระจํานองตามเง่ือนไข ประเภท วัตถุประสงคการกู 

( แนบสําเนาภาพถายโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. ทีม่ีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้งท่ีดินและกรรมสิทธ์ิครอบครองท่ีเปนปจจุบันพรอมหนังสือ 

ประเมินราคาของสวนราชการดวย) 

(1) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขที…่………………………... ระวาง..….………………………. เลขท่ีดิน…………………. หนาสํารวจ…………………  

เลม……..…. หนา…………… ตําบล/แขวง………………..…………… อําเภอ/เขต………………..………………… จงัหวัด…………………………………….  

จํานวนเนื้อที…่…………..… ไร ………………..… งาน …................…. ตารางวาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ...……………………………………………………………………………………………………..……….…………………  

 (2) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขที…่………………………... ระวาง..….………………………. เลขท่ีดิน…………………. หนาสํารวจ………………  

เลม……..…. หนา…………… ตําบล/แขวง………………..…………… อําเภอ/เขต………………..………………… จงัหวัด…………………………………….  

จํานวนเนื้อที…่…………..… ไร ………………..… งาน …................…. ตารางวาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ...……………………………………………………………………………………………………..……….…………………  

 (3) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขที…่………………………... ระวาง..….………………………. เลขท่ีดิน…………………. หนาสํารวจ……………… 

เลม……..…. หนา…………… ตําบล/แขวง………………..…………… อําเภอ/เขต………………..………………… จงัหวัด…………………………………….  

จํานวนเนื้อที…่…………..… ไร ………………..… งาน …................…. ตารางวาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ...……………………………………………………………………………………………………..……….…………………  

(4) โฉนด / น.ส.3 ก.เลขที…่………………………... ระวาง..….………………………. เลขท่ีดิน…………………. หนาสํารวจ……………… 

เลม……..…. หนา…………… ตําบล/แขวง………………..…………… อําเภอ/เขต………………..………………… จงัหวัด…………………………………….  

จํานวนเนื้อที…่…………..… ไร ………………..… งาน …................…. ตารางวาประเมิน…………………….……….……….. บาท  

ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ...……………………………………………………………………………………………………..……….………………… 
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ขอ 5. ขาพเจาขอรับรองวา จะใหขอความจริงและความรวมมือแกกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งสหกรณฯ มอบใหตรวจสอบ

และทํารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษรายนี้  

ขอ 6. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรับเงินกูพิเศษ ใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด  

ขอ 7. ในการกูเงินตามคําขอกูนี ้ขาพเจาไดรับคํายินยอมจากคูสมรส ซึ่งพรอมที่จะทําคํายินยอมใหไวเปนหลักฐานในหนังสือกู  

ขอ 8. ขาพเจาจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของคณะกรรมการดาเนินการทุกประการ  

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. ผูขอกู 

(………………………………………….………………) 

 

 

บันทึกคํายินยอมของคูสมรสในการกูเงินกับสหกรณออมทรัพย 

  

ขาพเจา นาย/นาง/น.ส. …………………………………………………………………อาย…ุ…….........ป ซึ่งเกี่ยวของเปนสาม/ีภรรยา/ ของ 

นาย/นาง/น.ส.  ………………….………………………………………ตั้งบานเรอืนอยูบานเลขท่ี.....................หมูที่...............ซอย............................ 

ถนน.........................................ตาํบล...................................อําเภอ........................................จังหวัด....................................................... 

ซึ่งเปน สาม/ีภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหยินยอมในกรณีที่ สาม/ีภรรยาของขาพเจา ไดทําสัญญาเงนิกูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข

นครราชสมีา จํากัด 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. สาม/ีภรรยา 

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

 

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

 

  ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี้ 

1. ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกูนี้ เปนความจริงหรือไมเปนความจริง 
 

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

2. ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจําหรือไม ? 
 

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

3. ผูกูมีหนี้สนิภายนอกสหกรณเปนจํานวนมากหรือไม ? 
 

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

4. วันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ (โปรดระบุ) 
 

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

5. ขอชี้แจงอื่น ๆ (ถาม)ี 
 

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

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. ผูบังคับบัญชา 

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

                                                 (ตําแหนง)............................................................... 

 

ขอรับรองวามีเงินไดคงเหลือชําระหนี้โดยยอดเงินคงเหลือสุทธ ิณ วันที่ ..................................เปนเงิน................................บาท 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……………. หัวหนาการเงิน 

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

                                          (ตําแหนง)............................................................... 
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1.  

2.  
3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

บานเลขที่......................................ต. ...................................... อ. ...................................... จ. .............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

       หมายเหต ุใหแสดงสถานที่สําคัญในชุมชน หรือสถานที่อืน่ใดที่พอจะสังเกตไดโดยละเอียดพรอมทั้งใหแนบ 

       ระวางที่ดนิ 

ที่ตั้งหลกัทรัพยพอสังเขปทุกแปลง 
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หนังสือรับรองการอยูอาศัย 

        ทําท่ี ...................................................................... 

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

 

 วันท่ี ................................................... 

 

  ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ................................................................................................................................ 

สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................ปฏิบตัิราชการในตําแหนง  ...................................................................................................   

หนวยงาน (รพ./สสอ./ศูนย)  ........................................................................... อําเภอ.......................... จังหวัด................................ 

  ตามที่ขาพเจา ไดรับอนมุัติใหกูเงินกูพิเศษ จากคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสขุนครราชสมีา 

จํากัดเพื่อการเคหะสงเคราะห กรณีซื้อท่ีดินพรอมบาน  /สรางท่ีอยูอาศัย  /ซื้อหองชุด  ตามสญัญาเงินกูพิเศษ 

เลขท่ี............................  ลงวันท่ี  ........................................... โดยนาํหลักประกันเปนประกันหนี้เงินกูพิเศษ  ดังน้ี  

1. โฉนด / นส.3 ก. เลขที่.....................................................เลขท่ีดิน................................................................. 

ระวาง...................................เลม................หนา..............หนาสํารวจ..................ตําบล..................................อําเภอ

..........................................................จังหวัด........................................เนื้อที่........ไร.......งาน.........วา โดยมีสิ่งปลูก

สราง....................................................................จาํนวน..................หลัง ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินแปลงนี ้

2. โฉนด / นส.3 ก. เลขที่.....................................................เลขท่ีดิน................................................................. 

ระวาง...................................เลม................หนา..............หนาสํารวจ..................ตําบล..................................อําเภอ

..........................................................จังหวัด........................................เนื้อที่........ไร.......งาน.........วา โดยมีสิ่งปลูก

สราง....................................................................จาํนวน..................หลัง ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินแปลงนี ้

3. โฉนด / นส.3 ก. เลขที่.....................................................เลขท่ีดิน................................................................. 

ระวาง...................................เลม................หนา..............หนาสํารวจ..................ตําบล..................................อําเภอ

..........................................................จังหวัด........................................เนื้อที่........ไร.......งาน.........วา โดยมีสิ่งปลูก

สราง....................................................................จาํนวน..................หลัง ซึ่งตั้งอยูบนที่ดินแปลงนี ้

ซึ่งการกูเงินในครั้งนี้ ขาพเจามีความมุงหมายเพื่อใชเปนท่ีอยูอาศัยของตนเองและครอบครัวจริง และขาพเจาขอรับรองวาจะไมนําไปใหผูอื่น

เชาระหวางที่ติดภาระจํานอง โดยจะปฏิบัตติามระเบยีบวาดวยเงินใหกูแกสมาชิกสหกรณ พ.ศ. 2560 “ขอ 49. เงินกูพิเศษ 

เพื่อการเคหะสงเคราะหนั้น มคีวามมุงหมายเพื่อใหสมาชิกมีที่อยูอาศัยของตนเองและครอบครัวเทานัน้ มิใชสําหรับเพื่อการใหเชา 

หรือโอนแกผูอื่น เพราะตราบใดทีส่มาชิกยังสงคืนตนเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไมครบ สมาชิกจะใหเชาหรือโอนทรัพยสินซึ่งใชเงินกู

นั้นไมวาบางสวนหรือทั้งหมดแกผูอื่นไมได เวนแตกรณีที่จําเปนซึ่งไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการกอน” 

  หากขาพเจาไมปฏิบตัิตามระเบียบดังกลาวขางตน ขาพเจาจะไมรองขอหนังสือรับรองการชําระหนี้เงินกูพิเศษเพื่อการ

เคหะนําไปลดหยอนภาษเีงินได และยินยอมใหสหกรณไปตรวจสอบขอเท็จจริง 

 

  ขอรับรองวาเปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

              (......................................................) 
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หนังสือแจงยินยอมใหหักเงินคาประกันอัคคีภัย 
 

        เขียนที่ ......................................................... 

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

 

เร่ือง  การชําระคาเบี้ยประกันภยั 

เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จาํกดั 

  

  ดวยขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................สมาชิกทะเบียน.............................. 

สังกัดหนวยงาน........................................................................ไดยื่นขอกูเงินกูพิเศษกับสหกรณฯ ซึ่งระเบียบวาดวยการใหเงินกู 

แกสมาชิกสหกรณ กําหนดใหผูกูพิเศษ ตองทําประกันอัคคีภัยกับบริษัทประกันภัยตามที่สหกรณกําหนด โดยมีมลูคาคุมครอง 

ไมนอยกวาราคาบานหรืออาคารที่นํามาเปนหลักประกนั จนกวาจะชาํระหนี้เสร็จสิน้ตามสัญญา 

  ในการนี้ขาพเจาไดรับทราบถึงวนัสิ้นสุดการคุมครองของกรมธรรม ที่ใหความคุมครองหลักประกันเงินกูพิเศษ

ของขาพเจา โดยขาพเจาจะตองดําเนินการ ดงันี ้

1. การชําระเงินคาเบี้ยประกันภัยงวดแรก ขาพเจายินยอมใหหักจากเงินกูที่ไดรับ หรือชําระเปนเงนิสด 

เพื่อทําประกันภัยดังกลาว 

2. การชําระคาเบี้ยประกนัภัยเพื่อตออายุกรมธรรม จะดําเนินการชําระเปนเงินสดหรือยินยอมใหสหกรณหัก

จากเงินไดรายเดือน โดยแจงหักไปกับรายการเรียกเก็บเงินงวดชาํระหนี้ประจาํเดือนและติดตามผลการ 

ชําระคาเบี้ยประกนัภัยกอนที่กรมธรรมจะครบกําหนด 

 หากขาพเจาดําเนนิการชาํระคาเบี้ยประกันเพื่อตออายุกรมธรรมไมทันตามกําหนดเวลา เปนเหตุใหหลักทรัพยที่

เปนประกันเงนิกูไมไดรับความคุมครองจากการประสบภัยใดๆ ถือเปนความบกพรองของขาพเจา เปนเหตุใหหลักประกันเงินกู

บกพรอง ขาพเจารับทราบและยินยอมใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จาํกัด ดําเนินการตามขอบังคบัและระเบยีบ

ของสหกรณ 

 ในการนี้ การคุมครองประสบภัย กรมธรรมจะคุมครองหลังจากวันที่ผูกูไดชาํระคาเบี้ยประกันแลว 7 วัน โดยไม

นับวนัหยุดราชการ 

   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงผูเก่ียวของ เพื่อดําเนินการตอไป 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

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

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

     

     เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได .................................................... 
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หลักเกณฑในการขอกูเงินกูพิเศษ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา   จํากัด 
************************** 

 

1. ตองเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 1 ป และตองเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.)  ดวย 

2. สมาชิกมีสิทธิกูพิเศษไดสูงสุด 5,000,000 บาท  เวนแตสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวง

สาธารณสุข หรือลูกจางชั่วคราว สมาชิกมีสิทธิกูพิเศษไดสูงสุด 2,000,000 บาท สงชําระสูงสุดไมเกิน 360 

งวด (เดือน)  

3. สําหรับสมาชิกมีหนี้เงินกูพิเศษจะตองสงชําระมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 10 ของงวด(เดือน) ที่สงชําระจึงจะมี

สิทธิ์ยื่นกูเงินกูพิเศษใหมได 

4. สมาชิกผูกูเงินกูพิเศษจะตองรับผิดชอบคาใชจายเกี่ยวกับการสํารวจหลักทรัพย และจดจํานอง 

5. สมาชิกท่ีประสงคกูเงินกูพิเศษจะตองไมมีประวัติการผิดนัดชําระสงเงินกูสามัญและหรือเงินกูพิเศษในรอบ  

4 เดือน เงินกูที่ผานมา 

6. สมาชิกท่ีไดรับการพิจารณาใหกูเงินกูพิเศษโดยนําหลักทรัพยเปนประกันเงินกูจะตองทําประกันภัย โดยจัดทํา

ในครั้งแรก 5 ปติดตอกันโดยหักคาเบี้ยประกันจากเงินกูที่ไดรับ สําหรับปตอไปสมาชิกสามารถแจงใหสหกรณ

หักชําระไปกับหนางบหักเงินเดือน  

7. สมาชิกจะตองสงเงินคาหุนไมนอยกวารอยละ 3 ของเงินไดรายเดือนของตนเอง ในขณะที่สัญญาเงินกูพิเศษ 

ยังไมสิ้นสุด 

8.  ผูกูพึงศึกษาระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณเพื่อถือเปนแนวทางในการใหบริการเงินกูกับ

สหกรณ 

9. การคิดดอกเบี้ยเงินกูพิเศษสหกรณคิดเปนรายวัน 

10. หลักทรัพยหลักที่สมาชิกเสนอมาเพ่ือเปนประกันเงินกู ผูกูจะตองมีกรรมสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์รวม 

11. ตามขอ 10 หากคณะกรรมการเงินกูพิเศษเห็นวาในกรณี ที่หลักประกันเงินกูที่สมาชิกนํามาเปนหลักประกันมี

จํานวนไมเพียงพอตามระเบียบฯ คณะกรรมการฯ อาจอนุญาตใหผูกูนําที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของ

บุคคลอ่ืนมาเปนหลักประกันเพิ่มได โดยเจาของหลักทรัพยยินยอมจดจํานองเปนประกันตอสหกรณ 

12. กรณีสมาชิกที่เปนพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจางชั่วคราวตองมีหนังสือรับรอง

อายุการทํางานของสมาชิก และคําสั่งจางจากหนวยงาน 

 

 

    * กรณีนําสิ่งปลูกสรางมาเปนหลักหลักประกันเงินจะตองถายภาพหลักทรัพยใหเห็นภูมิทัศนโดยรอบ  

      4 ดาน (ดานหนา,ดานหลัง,ดานซาย,ดานขวา) และภาพถายภายในอาคารพอสังเขป 

      พรอมวัดขนาดของสิ่งปลูกสราง (กวาง x ยาว) และระบุอายุการสรางกี่ป  

 
 



ซื้อ

ซื้อ

ที่ดิน

พรอม

บาน

สราง

บาน

ไถถอน

ที่ดิน

พรอมบาน

ปรับปรุง

 ตอเติม

หองชุด ยาน 

พาหนะ

1.  คําขอกูพิเศษ

2.  สําเนาบัตรประจําตัว,ใบสําคัญการสมรส

    สําเนาทะเบียนบานผูกูและคูสมรส (ถาม)ี

    และผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน

    (รับรองสําเนาโดยเจาของเอกสาร) ใชเหมือนกันทุกประเภท

3.  สลิปเงินไดรายเดือนที่เปนปจจุบัน

    โดยเจาหนาที่การเงินเซ็นรับรอง

4.  Statementหรือรายการเดินบัญชีเงินเดือน

5.  ระวางที่ดินที่นําเปนหลักประกัน

6.  ภาพถายบาน/แบบแปลนที่นําเปนหลักประกัน

7.  ราคาประเมินหลักทรัพยจากสํานักงานท่ีดินไมเกิน 6 เดือน

8. ใชแผนที่ Google Maps และปกหมุดที่ตั้งหลักทรัพย         

9.  สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ที่ดินพรอมบาน

    หองชุด ที่ตองการซื้อพรอมสําเนาบัตร   

    และทะเบียนบานผูขาย

10. สําเนาโฉนดที่ดิน         

11. หลักฐานของหองชุดที่จดทะเบียนการกอสราง 

   จําหนาย ตามแบบของทางราชการกําหนด

12. สําเนาสัญญาเงินกูของธนาคาร  

   (กรณีไดลดหยอนภาษี ใหแนบสําเนา

   ใบลดหยอนภาษีจากสถาบันการเงินเดิมมาดวย)

13. ยอดเงินคงเหลือของธนาคาร  

    /สําเนาใบเสร็จรับเงินของธนาคาร

    ยอนหลัง 3 เดือน

14. รายละเอียดวัสดุที่จะปรับปรุง และตอเติม 

     กรณีตอเติมขอแบบแปลนที่จะตอเติมที่ไดรับ

     อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

     และหรือสัญญาจางปรับปรุงตอเติมฯ

เอกสารประกอบการยื่นคําขอกูเงินกูพิเศษ

รายการ

เพื่อการเคหะสงเคราะห ซื้อ

ที่ดิน

ลงทุน

ประกอบ

อาชีพ

ชําระ

หนี้

ธนาคาร

,สหกรณ



ซื้อ

ยานพาหซื้อ

ที่ดิน

พรอม

บาน

สราง

บาน

ไถถอน

ที่ดิน

พรอมบาน

ปรับปรุง

 ตอเติม

หองชุด ยาน 

พาหนะ

15. ใบอนุญาตที่จะตอเติมจากเจาพนักงานทองถิ่น 

     (กรณีตอเติม)

16. แบบแปลนบานพรอมรับรองสําเนาที่ไดรับ 

     อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

     พรอมรายละเอียดวัสดุที่จะกอสราง

     สัมพันธกันกับแบบแปลนบาน ระวางที่ดิน

17. ใบอนุญาตการกอสรางที่อยูอาศัย 

     จากเจาพนักงานทองถิ่น (อบต. ,เทศบาล)

18. สัญญาจางการกอสราง 

     หรือประเมินราคาการกอสราง

19. รายละเอียดยานพาหนะที่ตองการซื้อ 

     19.1 รถใหมมีใบจอง, โบวชัวร ,ใบเสนอราคา

     19.2 รถมือสอง มีสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต

            คูมือรถ ,ภาพถายรถยนต

20. โครงการที่จะลงทุนประกอบอาชีพโดยละเอียด 

     ถามีการจดทะเบียนการคาใหแนบมาดวย

หมายเหตุ  ใหสมาชิกสงเอกสารคําขอกูและเอกสารประกอบตามประเภทที่ตองการยื่นกูเงินกูพิเศษกับสหกรณฯ

             ซึ่งการกูครั้งหนึ่งอาจจะหลายวัตถุประสงคสามารถกระทําได

ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวน จนท.ผูรับคําขอกูเซ็นชื่อกํากับ /       ในหัวขอที่เอกสารไมครบถวน 
สรุป   เอกสาร/หลักฐานที่ไมครบถวน คือ ขอ ......................................................................................................................................

   ใหนําสงภายในวันที่ ...............................................................................            ........................................... จนท.ผูรับคําขอกู

สําหรับสมาชิก ขาพเจาจะนําหลักฐานสวนที่ไมครบถวน นําสงเพิ่มเติมภายในวันที่ ..................................และรับทราบวงเงินกูพิเศษ

(โดยประมาณ) จากจนท.สินเชื่อแลวจึงขอนําเสนอคําขอกูตอคณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณา

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

เอกสารประกอบการยื่นคําขอกูเงินกูพิเศษ

รายการ

เพ่ือการเคหะสงเคราะห ซื้อ

ที่ดิน

ลงทุน

ประกอบ

อาชีพ

ชําระหนี้

ธนาคาร

,สหกรณ

ตรวจสอบเอกสารครบถวน  

     

         อื่น ๆ.............................................

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

...............................................หัวหนาฝาย

ตรวจสอบการคํานวณเงินไดรายเดือน    

       คงเหลือตามระเบียบ   ฯ

     ตรวจสอบแลวเอกสารครบถวน  

อื่น ๆ   .........................................................

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

  .....................................................รอง ผจก.

ตรวจสอบ แลวครบถวนถูกตอง 

      จึงนําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

   อื่น ๆ..........................................................

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

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

  ........................................................... ผจก.


