
 

 

 
 

ค ำขอกูเ้งนิกูพ้เิศษ 

สหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยำบำลจ ำกดั 
 

 

 

 

 

เขยีนที…่……………………………………………… 

วนัที…่………………………………………………… 

 

เรียนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยาบาลจ ากดั 

 ขา้พเจา้…………………………………………………………สมาชิกเลขทะเบยีนที่………………………………… 

อาย…ุ…………………………ปีเป็นขา้ราชการลูกจา้งต าแหน่ง…………………………………………………กอง / 

สงักดั………………………………………………อตัราเงนิเดอืนหกัภาษีแลว้ (สุทธิ)……………………………บาท 

โทรศพัทท์ีท่  างาน…………………………………………อยู่บา้นเลขที่……………………………ถนน…………………………

แขวง………………………………………….เขต/อ าเภอ……………………………………..จงัหวดั……………………………. 

โทรศพัทท์ีบ่า้น……………………………….……………………โทรศพัทม์อืถอื…………………………….…………………… 

สถานภาพโสดสมรสแลว้หมา้ย 

กรณีสมรสแลว้คู่สมรสชื่อ……………………………………..…….อายุ………………..…ปีอาชพี………………………… 

สถานที่ท างาน……………………………………………………………………โทรศพัท…์…………………………………………

อตัราเงนิเดอืน…………………………บาท 

 

 ขอ้๑วตัถปุระสงคใ์นการขอกูเ้งนิ (โปรดกาเครื่องหมาย✓ในที่ตอ้งการ) 

 (๑)  ซื้อทีด่นิ  (๒) ซื้ออาคารพรอ้มทีด่นิ 

 (๓)  สรา้งอาคาร  (๔) ต่อเตมิปรบัปรุงอาคารหรือทีด่นิ 

 (๕) เพือ่การลงทนุประกอบอาชพี  (๖) อื่นๆ 

 

*****โปรดกรอกรายละเอยีดขา้งลา่งนี้ตามวตัถปุระสงคท์ีกู่ ้

ค าเตือนผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที่

ก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูน้ี้ดว้ยลายมอืของตนเอง

โดยถูกตอ้งและครบถว้นมฉิะนัน้สหกรณ์ไม่รบั

พจิารณา 

ยนืกูว้นัที…่………………………………… 

เอกสารประกอบค าขอ้กูค้รบ 

………………………………………….เจา้หนา้ที ่
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(๑) ซื้อทีด่นิ 

 ทีด่นิทีจ่ะซื้ออยู่ที่ตรอก/ซอย……………………………..………………………ถนน…………………………..…. 

อ าเภอหรือเขต…………………..……………………จงัหวดั…………………..…………………..โฉนดเลขที่……………….. 

จ านวนเนื้อที…่…………….……..ไร่……………….……….งาน……………..…วาราคาตารางวาละ………………………… 

เป็นเงนิ…………………บาทภาวะทัว่ไปของทีด่นิ (การปรบัปรุงทีด่ินถนนล าคลองตลาดไฟฟ้าประปาและอื่นๆ)

รวมทัง้เหตผุลความจ าเป็นในการซื้อดนิ………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

(๒) ซื้ออาคารพรอ้มทีด่นิ 

 อาคารและที่ดนิอยู่ทีต่รอก/ซอย…………………………………………………… ถนน……..…………………. 

อ าเภอหรือเขต…………………………………….…………จงัหวดั……………………………..โฉนดเลขที่………………….. 

จ านวนเนื้อที…่………….……..ไร่………………….งาน……..………วาราคาตารางวาละ………………….……..บาท 

รวมราคาทีด่นิ ...................................... บาท 

ประเภทของอาคารบา้นจดัสรรตกึแถว…………ชัน้อื่นๆ 

ราคาอาคาร……………………..บาทรวมราคาอาคารและทีด่นิ………………………………………..………..บาท 

ค าชี้แจงประกอบเกี่ยวกบัทีด่ินและอาคารพรอ้มดว้ยรูปถ่ายอาคารดา้นหนา้และดา้นขา้ง (รวมทัง้เหตผุลและ

ความจ าเป็นในการซื้ออาคารพรอ้มทีด่นิ)………………………………………………………………………………… 

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

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

 

(๓) สรา้งอาคาร 

 ทีด่นิทีจ่ะสรา้งอาคารอยู่ที่ตรอก/ซอย……………………………………………………ถนน……………………. 

อ าเภอหรือเขต…………………………………………จงัหวดั………………………………เป็นกรรมสทิธ์ิของ……………… 

………………………………….. ลกัษณะอาคารทีจ่ะสรา้งบา้นอยู่อาศยัตึกแถวอื่นๆ 

ราคาก่อสรา้งประมาณ…………………………………………..บาท 

ค าชี้แจง  ประกอบเหตผุลเกี่ยวกบัอาคารทีจ่ะสรา้งพรอ้มกบัแบบรูปแจง้รายการ  รวมทัง้เหตผุลความจ าเป็น

ในการสรา้งอาคาร) …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Effective Date : 16/06/2017    วิสัยทัศน์ :  เป็นสหกรณ์ชั้นนำท่ีมีความมั่นคง และสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืน     FM-CRE-09  REV : 00   2/6 
 



 

 

- 3 - 

 

(๔) ต่อเตมิปรบัปรุงอาคารหรือที่ดนิ 

 ต่อเติมหรือปรบัปรุงอาคารที่ตรอก/ซอย…………………………………………………………………..

ถนน…………………………………………..อ าเภอหรือเขต………………………………………จงัหวดั………………………..

เป็นกรรมสทิธ์ิของ…………………………………………………….. ………..ราคาทีจ่ะต่อเตมิหรือปรบัปรุงประมาณ 

…………………………….บาทโดย (รายละเอียดชื่อผูร้บัจา้งเหมาก่อสรา้งปรบัปรุงและทีต่ิดต่อ) 

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

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

 ปรบัปรุงทีด่นิที่ตรอก/ซอย……………………………...…………………………..………………………… 

ถนน………………..อ าเภอหรือเขต………………จงัหวดั……….…………..เป็นกรรมสทิธ์ิของ………….……………… 

….……………….………….ราคาทีจ่ะปรบัปรุงทีด่นิประมาณ…….…………………บาทโดย (รายละเอียดชื่อผูร้บัจา้ง

เหมา)………………………………………………………………………………………………………………………………ค า

ชี้แจงประกอบเกี่ยวกบัการต่อเติมหรือปรบัปรุงอาคารหรือปรบัปรุงทีด่นิพรอ้มดว้ยแบบรูปและรายงานรวมทัง้

เหตผุลความจ าเป็นในการต่อเติมหรือปรบัปรุง………………………………………………………………………… 

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

 

(๕) เพือ่การลงทนุประกอบอาชีพ 

 ๕.๑เหตผุลและความจ าเป็นทีต่อ้งการลงทนุประกอบอาชพี (ชี้แจงโดยละเอยีด)………….. …………… 

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

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

 ๕.๒แผนงานประกอบอาชพีหรือขยายกิจการอาชพีทีจ่ะใชเ้งนิกู…้……………………….…….…………… 

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

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

๕.๓รายการรายไดซ้ึง่คาดว่าจะไดร้บัการลงทนุ (โดยประมาณ)………………………….. …….…………… 

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

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

 ๕.๔การประกอบอาชพีหรือขยายกิจการกระท าในเขตใดและไดร้บัอนุญาตจากทางการ(หรือจาก

เจา้ของเคหะแลว้หรือยงั )……………………………………………………………………….………………………………..… 

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

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

 ๕.๕ขา้พเจา้มปีระสบการณ์เกี่ยวกบัการประกอบอาชพีดงันี้คือ………………………….…….…………… 

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

……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………… 
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(๖) อืน่ๆ 

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

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

 

 ขอ้๒.ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอเงนิกูพ้เิศษของสหกรณ์ออมทรพัยว์ชริพยาบาลจ ากดั 

จ านวน…………………………………บาท  (……………………………………………………) วตัถปุระสงคเ์พือ่…………… 

.……………………….…………และถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูพ้เิศษขา้พเจา้ของส่งคืนเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนังวด

ละ………..……………..บาทพรอ้มดว้ยดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ……….……...ต่อปีเป็นจ านวน….....………….งวด

ตัง้แต่งวดประจ าเดอืน………………………..……………เป็นตน้ไป 
 ขอ้๓.ในเวลานี้ขา้พเจา้มหุีน้อยู่ในสหกรณ์…………………………หุน้เป็นเงนิ…….……………………บาท 

และขา้พเจา้ส่งเงนิค่าหุน้ราเดอืนเดอืนละ………………………………………….บาท 

 ขอ้๔.นอกจากค่าหุน้ซึง่ขา้พเจา้มอียู่ในสหกรณ์ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัในการขอกูเ้งนิพเิศษครัง้นี้

คือ 

 ๔.๑ทีด่ินเพือ่จ านองเป็นประกนั (ตอ้งแนบส าเนาภาพถ่ายโฉนดดว้ย) 

  โฉนดเลขที่……………………………….…………………………………ระวาง……………………….

เลขที่ดนิ………………หนา้ส ารวจ………………………..เลม่……………………………หนา้………………………………….

แขวง………………………………………….เขต/อ าเภอ……………………………………..จงัหวดั…………………………….

จ านวนเนื้อที…่……………..…ไร่……………….งาน …………….วาราคาประมาณ………………..………………………… 

…………………………..บาทซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของ…………………………………………………..……………อายุ……….ปี 

ชื่อบดิา………………………..………………………………ชื่อมารดา………………………………………………………………. 

ทีอ่ยู่เจา้ของกรรมสทิธ์ิ……..…………………………………………………………………………………………………….****

ทีด่นิทีเ่สนอเพือ่จ านองค า้ประกนัตอ้งเป็นทีด่นิอนัปลอดภาระจ านองรายอื่นและเป็นทีด่นิมโีฉนดแผนทีส่งัเขป

ทางไปทีด่นิทีจ่ะน ามาจ านองกบัสหกรณ์**** 
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 ๔.๒หลกัทรพัยอ์ื่นๆเช่นหลกัทรพัยร์ฐับาลเอกสารเงนิฝากประจ าในสหกรณ์นี้หรือสถาบนัการเงนิอื่น

ซึง่จะจ าน าเป็นประกนั 

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

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

 ขอ้๕ขา้พเจา้รบัรองว่าจะใหข้อ้ความจริงและความร่วมมอืแก่กรรมการด าเนินการหรือบคุคลอื่นซึ่ง

สหกรณ์มอบใหต้รวจสอบและท ารายงานเกี่ยวกบัค าขอกูเ้งนิพเิศษรายนี้ 

 ขอ้๖ในการรบัเงนิกูข้า้พเจา้จะไดท้ าหนงัสอืกูส้  าหรบัเงนิพเิศษใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบทีส่หกรณ์

ก าหนด 

 ขอ้๗ขา้พเจา้จะส่งจ านวนเงนิกูพ้เิศษซึง่ขา้พเจา้ไดร้บัท ัง้หมดเขา้ฝากในประเภทเงนิฝากในสหกรณ์

เพือ่ถอนไปใชเ้ป็นคราวๆตามความจ าเป็น 

 ในกรณีทีผู่กู้ไ้ม่อาจปฏบิตัิตามความในวรรคก่อนไดใ้หช้ี้แจงเหตุผลดว้ย…………………………………… 

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

 ขอ้๘ในการกูเ้งนิตามค าขอกูน้ี้ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตจากคู่สมรสซึ่งพรอ้มทีจ่ะท าค าอนุญาตไวใ้หเ้ป็น

หลกัฐานในทา้ยหนงัสอืกูน้ี้ดว้ย 

 ขอ้๙ขา้พเจา้จะติดตามผลการอนุมตัขิองคณะกรรมการด าเนินการและปฏบิตัติามมตใินเร่ืองที่

เกี่ยวกบัค าขอกูข้องขา้พเจา้ทกุประการ 

 
      ลงชื่อ………………………………….ผูข้อกู ้

 

 

ค ำอนุญำตของคู่สมรส 
เขยีนที…่……………………………….. 

วนัที…่…………………………………………….. 

 ขา้พเจา้…………………………………….………………เป็นคู่สมรสของ………………………………..…………..

ไดอ้นุญาตให…้………………………………………………..…………กูเ้งนิของสหกรณ์ออมทรพัยว์ชริพยาบาลจ ากดั 

ตามหนงัสอืขอกูเ้งนิขา้งบนนี้ 

 

      ลงชื่อ……………………………..…………………คู่สมรส 

     (……………………………………………..) 

ลงชื่อ…………………………..……………………พยาน 

 (…………………….……………………..) 
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เอกสำรประกอบค ำขอพเิศษ 

 สลปิเงนิเดือน (เงนิเดือนปจัจุบนัผ่ำนงำนกำรเงนิเซ็นรบัรองในสลปิเงนิเดือน) 

 ค่ำตอบแทน และรำยไดอ้ืน่ (ยอ้นหลงั 3 เดือน) 

 ส ำเนำโฉนดหนำ้หลงัถ่ำย A 4 (จ ำนวน 2 ชุด) 

   วำดแผนที่แสดงทีอ่ยู่ของที่ดิน 

  ส ำเนำบตัรประชำชน (จ ำนวน 2 ชดุ) 

   ผูกู้้คู่สมรส ผูข้ำย   

  ส ำเนำทะเบียนบำ้น  (จ ำนวน 2 ชดุ) 

   ผูกู้้ คู่สมรส ผูข้ำย 

  ส ำเนำใบทะเบียนสมรสผูกู้(้จ ำนวน 2 ชุด)(ถำ้มี) 

  หนังสอืใหค้วำมยินยอมคู่สมรส (จ ำนวน 2 ชุด) (ถำ้มี) 

  ส ำเนำใบเปลี่ยนช่ือ–สกลุ (จ ำนวน 2 ชุด)(ถำ้มี) 

  ส ำเนำใบหย่ำ และส ำเนำใบมรณบตัร  (จ ำนวน 2 ชุด)  (ถำ้มี)  

  หนังสอืสญัญำจะซ้ือจะขำย (ถำ้มี) 

  หนังสอืยืนยนัยอดหน้ีคงเหลอืจำกทำงธนำคำร (ถำ้มี) 

  สมดุคู่ฝำกบญัชีเงนิฝำกออมทรพัย ์(เล่มสเีขียว) 

 เงนิค่ำตรวจสอบท่ีดิน 2,675.-บำท 
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