รับที…่ …………./……………….….
วันที…่ …../…………./……..…….

หนังสือกูท้ …่ี …………./……………….
วันที…่ …../……………………./………..
บัญชีเงินกูท้ …่ี …………………………..

หนังสือคำขอกูเ้ งินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระยอง จำกัด
คำเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตนเอง โดย
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนัน้ สหกรณ์ไม่รบั พิจารณา

เขียนที…
่ ………………………….……...
วันที…
่ …………………...……………..

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ข้าพเจ้า……..………………………….……………...……อายุ……..……ปี เลขทะเบียนสมาชิก…………
เป็ น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง .………………………….…… สังกัด…………..……………………
จังหวัดระยอง โทรศัพท์ทท่ี างาน/มือถือ…………………………..…….เงินเดือน………...……..…..…..บาท
เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ พ.ศ………………………… รวมอายุราชการ……………………. ปี
กลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ………………………… รวมอายุราชการ……………………. ปี
ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่ ……………………. หมูท่ ่ี ………… ซอย ……………………… ถนน………………………..
ตาบล …………………….. อาเภอ ……………..………………. จังหวัดระยอง โทรศัพท์ทบ่ี า้ น……………………..
บัตรประจาตัว……………………………………..………...…… เลขที…
่ ……………………………………………
ออกให้โดย…………………………. เมือ่ วันที่ ………………….……………วันหมดอายุ ………….……..…………
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า
กรณีสมรสแล้ว คู่สมรสชื่อ …………………………………………………. อาชีพ ………………..…………………
สถานทีท่ างาน ………………………………อาเภอ………….………… จังหวัด……..…………..โทรศัพท์…………..
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพือ่ โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์. จานวน…………….…..….. บาท (…...……………….…………..…..….)
โดยจะนาไปใช้เพือ่ การดังต่อไปนี้
 การเคหะสงเคราะห์
 ลงทุนประกอบอาชีพ
 การอันจาเป็ น อื่น ๆ (ระบุ)………………….….…………………………………………..
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์ รวม……………..……... หุน้ เป็ นเงิน………………….……….บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยู่ในอัตรา……………….………..บาท
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ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือกู…
้ ………………………. ที…
่ ..……./…………….. วันที…
่ …………………………
เพือ่ …………………………………………….. ต้นเงินคงเหลือ……………………..……บาท
(2) หนังสือกู…
้ ………………………. ที…
่ ..……./…………….. วันที…
่ …………………………
เพือ่ …………………………………………….. ต้นเงินคงเหลือ……………………..……บาท
ข้อ 4.นอกจากค่าหุน้ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันต่อไปนี้ คือ
4.1 โฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.3 ก. และสิง่ ปลูกสร้างทีจ่ ะนามาจานองควบด้วย
4.1.1 โฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.3 ก. เลขที…
่ ………….…………. ระวาง……………………………
เลขทีด่ นิ ………………… หน้าสารวจ………..…………. เล่ม………… หน้า..….…… ตาบล…………………….
อาเภอ/เขต ……..…………...……… จังหวัดระยอง จานวนเนื้อที่ …..…….. ไร่ …....……งาน .......………. ตารางวา
ราคา(ซื้อขาย) ประมาณ………………….. บาท ราคาประเมิน (สานักงานทีด่ นิ ) …………………….. บาท และสิง่ ปลูกสร้าง
ทีอ่ ยู่บนทีด่ นิ แปลงนี้ ทีจ่ ะนามาจานองควบด้วย คือ …………………..……. ขนาดและลักษณะ………………………………
ได้ปลูกสร้างมาแล้ว………. ปี ราคาปัจจุบนั …………….………….บาท ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของ………………………………
อายุ …….. ปี ชื่อบิดา ………………………… ชื่อมารดา………………………..ทีอ่ ยู่ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ บ้านเลขที…
่ ….
หมูท่ ่ี ….. ตาบล …………………… อาเภอ …………………จังหวัด ………………… ซึง่ เกี่ยวกันเป็ น ………...… กับผูก้ ู ้
4.1.2 โฉนดทีด่ นิ หรือ น.ส.3 ก. เลขที…
่ ………….…………. ระวาง……………………………
เลขทีด่ นิ ………………… หน้าสารวจ………..…………. เล่ม………… หน้า..….…… ตาบล…………………….
อาเภอ/เขต ……..…………...……… จังหวัดระยอง จานวนเนื้อที่ …..…….. ไร่ …....……งาน .......………. ตารางวา
ราคา(ซื้อขาย) ประมาณ………………….. บาท ราคาประเมิน (สานักงานทีด่ นิ ) …………………….. บาท และสิง่ ปลูกสร้าง
ทีอ่ ยู่บนทีด่ นิ แปลงนี้ ทีจ่ ะนามาจานองควบด้วย คือ …………………..……. ขนาดและลักษณะ………………………………
ได้ปลูกสร้างมาแล้ว………. ปี ราคาปัจจุบนั …………….………….บาท ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิของ………………………………
อายุ …….. ปี ชื่อบิดา ………………………… ชื่อมารดา………………………..ทีอ่ ยู่ของเจ้าของกรรมสิทธิ์ บ้านเลขที…
่ ….
หมูท่ ่ี ….. ตาบล …………………… อาเภอ …………………จังหวัด ………………… ซึง่ เกี่ยวกันเป็ น ………...… กับผูก้ ู ้
หมายเหตุ 1. ทีด่ นิ ทีเ่ สนอเพือ่ จานองคา้ ประกัน ต้องเป็ นทีด่ นิ อันปลอดจากการจานองรายอื่น และเป็ นทีด่ นิ ทีม่ ี
โฉนด หรือหนังสือรับรองทาประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ทีพ่ ร้อมจานองได้
2. ให้ผูก้ แู ้ นบเอกสารต่อไปนี้ส่งพร้อมใบขอกู ้
2.1 แผนทีส่ งั เขปทีต่ งั้ ของทีด่ นิ
2.2 ภาพถ่ายโฉนด หรือ น.ส.3 ก.
1 ชุด
2.3 ใบประเมินราคาจากสานักงานทีด่ นิ
1 ชุด
2.4 ภาพถ่ายทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง (ทุกด้าน)
1 ชุด
2.5 สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชนผูก้ ู ้ / คู่สมรส 2 ชุด
2.6 สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู ้ / คู่สมรส
2 ชุด
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4.2 หลักทรัพย์อ่นื ๆ เช่น หลักทรัพย์รฐั บาล เอกสารเงินฝากในสหกรณ์น้ ี ซึง่ จะจานาเป็ นประกัน
1…………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………..
(ต้องแนบสาเนาภาพถ่ายเอกสารใบฝากเงินของสหกรณ์ มาพร้อมกับคาขอกูด้ ว้ ย)
กรณีหลักทรัพย์คา้ ประกันเงินกูไ้ ม่เพียงพอ ใช้บคุ คลคา้ ประกัน
ข้อ 5.ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ ………..บาท โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ……. ต่อปี เป็ นจานวน …... งวด รวม ….ปี ทัง้ นี้ตงั้ แต่งวดประจาเดือน…………………. เป็ นต้นไป
ข้อ 6.ในการรับเงินกู ้ ข้าพเจ้าจะได้ทาสัญญากูส้ าหรับเงินกูพ้ เิ ศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
ข้อ 7.ในกรณีทต่ี อ้ งจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ทข่ี อกูเ้ ป็ นรายงวด ข้าพเจ้าจะนาเงินกูพ้ เิ ศษทีไ่ ด้รบั ทัง้ หมดเข้าฝากในประเภท
เงินฝากของสหกรณ์ฯ เพือ่ ถอนไปใช้เป็ นคราวๆ ตามความจาเป็ น
หากข้าพเจ้าไม่อาจปฏิบตั ติ ามความในวรรคก่อนได้ ข้าพเจ้าขอชี้แจงเหตุผลพิเศษไว้ดงั ต่อไปนี้ คือ
………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 8. (เฉพาะในกรณีทผ่ี ูข้ อกูม้ คี ู่สมรส) ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รบั อนุญาตของคู่สมรส ซึง่
พร้อมทีจ่ ะทาคาอนุญาตให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสือกูน้ ้ ีดว้ ย
ข้อ 9.ข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้ความจริง และให้ความร่วมมือแก่กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นทีส่ หกรณ์มอบหมายให้
ตรวจสอบ และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูพ้ เิ ศษรายนี้
ข้อ 10.ข้าพเจ้าจะติดตามผลการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการดาเนินการ และปฏิบตั ติ ามมติในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับคาขอกูข้ อง
ข้าพเจ้าทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………. ผูข้ อกู ้
(………………………………………)

คำยินยอมของคู่สมรส
เขียนที…
่ …………………………………………
วันที่ ……………………………………………….(เว้น)
ข้าพเจ้านาย/นาง……………………………………..เป็ นสามี/ภรรยา ของ นาย/นาง……………………….
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง…………………………………….. กูเ้ งินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
และยินยอมให้กระทานิตกิ รรมเกี่ยวกับการจานองทีด่ นิ ได้ดว้ ย
…………………………………. สามี/ภรรยา
(…………………………………)
………………………………….. พยาน
(………………………………….)
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชำ
วันที…
่ …………………………………………..……….
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบว่า นาย / นาง / นางสาว ....................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................ ได้ยน่ื คาขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
เป็ นจานวนเงิน............................................... บาท (.......................................................................................)
ลายมือชื่อ…………….………………….
(……………………………………)
ตาแหน่ง……………………………………
โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างตามวัตถุประสงค์ทข่ี อ
1.เพือ่ การเคหะสงเคราะห์ (กูไ้ ด้ไม่เกิน 3,000,000 บาท)
(1) สร้างอาคาร
ทีด่ นิ ทีจ่ ะสร้างอาคารอยู่ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………..ตาบล………………..
อาเภอ…………………………….. จังหวัด………………………….. เป็ นกรรมสิทธิ์ของ……………………………
ลักษณะอาคารทีจ่ ะสร้าง

O บ้านอยู่อาศัย O ตึกแถว O อื่น ๆ………………………………………

ราคาก่อสร้างประมาณ………………………….. บาท (……………………………………………………………...)
คาชี้แจงประกอบเหตุผล (เกี่ยวกับอาคารทีส่ ร้างแนบแผนทีแ่ ละแบบรายละเอียด รวมทัง้ เหตุผลความจาเป็ นใน
การสร้างอาคาร)………………………………………………………………………………………..
(2) ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือทีด่ นิ
ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารทีต่ รอก/ซอย…………………..ถนน………………..ตาบล……………
อาเภอ…………………….จังหวัด………………. เป็ นกรรมสิทธิ์ของ………………………………………………..
ราคาทีต่ ่อเติมหรือปรับปรุงประมาณ………………………. บาท โดย (รายละเอียดชื่อผูร้ บั จ้างเหมาก่อสร้าง ปรับปรุงและทีต่ ่อ
เติม พร้อมรูปแบบ……………………………………………………………………………………
ปรับปรุงทีด่ นิ ทีซ่ อย………………….. ถนน………………………. ตาบล……………………….
อาเภอ/ซอย……………………… จังหวัด………………….. เป็ นกรรมสิทธิ์ของ…………………………………….
ราคาทีจ่ ะปรับปรุงทีด่ นิ ประมาณ………………………. บาท โดยชื่อผูร้ บั เหมา………………………………………
คาชี้แจงประกอบเหตุผล (เกี่ยวกับการต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือปรับปรุงทีด่ นิ พร้อมด้วยรูปแบบรายการ
รวมทัง้ เหตุผลความจาเป็ นในการต่อเติมและปรับปรุง)………………………………………………….
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(3) ซื้ออาคารพร้อมทีด่ นิ
อาคารและทีด่ นิ อยู่ตรอก/ซอย………..………….. ถนน……………………..ตาบล………..…………..
อาเภอ…………………………….. จังหวัด………………………….. โฉนดเลขที…
่ …………………………………
จานวนเนื้อที…
่ .….ไร่ ……… งาน ……..ตารางวา ราคาตารางวาละ………………..บาท รวม………..…….บาทลักษณะ
อาคารทีจ่ ะสร้าง

O บ้านจัดสรร O ตึกแถว……. ชัน้ O อื่น ๆ……………………………………

ราคาอาคาร……………………….. บาท รวมราคาอาคารและทีด่ นิ ……………………………… บาท
คาชี้แจงประกอบเหตุผล (เกี่ยวกับทีด่ นิ และอาคาร พร้อมด้วยรูปถ่ายอาคารทุกด้านรวมทัง้ เหตุผล
ความจาเป็ นในการซื้ออาคารพร้อมทีด่ นิ )…………………………………………………………………………..
(4) เพือ่ ชาระหนี้ซง่ึ กูม้ าเพือ่ (1) (2) หรือ (3)
หนังสือสัญญากูเ้ งินลงวันที่………………………………ระหว่าง…………………………………..
คือ………………………………………………………….โดยมีรายละเอียดตามสาเนาสัญญากูเ้ งินทีแ่ นบมาพร้อมคาขอกูน้ ้ ี
คาชี้แจงประกอบเหตุผล (เกี่ยวกับการชาระหนี้)……………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….……………………………..
2. เพือ่ การลงทุนประกอบอาชีพ (กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,500,000 บาท)
สถานทีล่ งทุนเพือ่ ประกอบอาชีพอยู่ทต่ี รอก/ซอย……………… ถนน……………….ตาบล………………..
อาเภอ…………………… จังหวัด…………………….. ผูด้ าเนินการประกอบอาชีพ………………………………
เกี่ยวข้องเป็ น…………………………. ประเภททีจ่ ะประกอบอาชีพ O ค้าขาย O เลี้ยงสัตว์ O การเกษตร

O อื่นๆ …………………………….. งบประมาณทีจ่ ะลงทุนประกอบอาชีพ……………………….. บาท
มีเงินทุนอยู่แล้ว ………………………. บาท
คาชี้แจงประกอบเหตุผล (เกี่ยวกับการลงทุนเพือ่ ประกอบอาชีพ)……………………….………
………………………………………………………………………………………….……………………………..
3. เพือ่ การอันจาเป็ นอื่น (จัดหาทรัพย์สนิ อันจาเป็ นตามควรแก่ฐานะ กูไ้ ด้ไม่เกิน 2,500,000 บาท)
คาชี้แจงประกอบเหตุผล
3.1 ………………………………………………………………….……………………………..
3.2 ………………………………………………………………….……………………………..
3.3 ………………………………………………………………….……………………………..

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคา
ในเอกสารฉบับนี้เป็ นจริงทุกประการ
………………………………..
(…………………………………..)

หนังสือแนบท้ำยหนังสือกูเ้ งินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระยอง จำกัด
เลขที่………….. วันที่…………………………………….(เว้น)
ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด เอาทรัพย์จานองหลุดหรือบังคับจานอง และราคาทรัพย์สนิ นัน้
มีประมาณตา่ กว่าจานวนเงินทีค่ า้ งชาระหนี้อยู่ก็ดี หรือถ้าเอาทรัพย์สนิ ซึง่ จานองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจานวนสุทธิ
น้อยกว่าจานวนเงินทีค่ า้ งชาระกันอยู่นนั้ ก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่เท่าใดผูก้ ูข้ อรับผิดในจานวนเงินทีข่ าดนัน้ จนเต็มจานวนที่
ค้างชาระอยู่
ลงชื่อ………………………………………………….. ผูข้ อกู ้
(………………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………………….. สามี/ภรรยา
(………………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………………….. พยาน
(………………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………………….. พยาน
(………………………………………………..)

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระยอง จำกัด
หนังสือกูเ้ งินพิเศษ
ที่ …….../……..….

วันที่ ………………………….……. (เว้น)

ข้าพเจ้า…………………………………………อายุ……...ปี เลขประจาตัวประชาชน...............................................
สมาชิกเลขที่ ………..….…ตาแหน่ง….………………………… สังกัด ………………………………..……………….
ตาบล..........................................อาเภอ……………….…………จังหวัดระยอง โทรศัพท์ ……………..……. ซึง่ ต่อไปนี้ใน
หนังสือนี้จะเรียกว่า “ผูก้ ”ู ้ ขอทาหนังสือกูเ้ งินพิเศษฉบับนี้ให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด เพือ่ เป็ นหลักฐานว่า
ข้อ 1.ผูก้ ตู ้ กลงกูเ้ งินจากสหกรณ์ฯ เป็ นจานวน …..……..……… บาท (……………….…..………………………)
และผูก้ ไู ้ ด้รบั เงินจานวนดังกล่าวในวันทีท่ าหนังสือกูเ้ งินไว้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2.ผูก้ สู ้ ญั ญาว่าจะใช้เงินกูค้ รัง้ นี้ เฉพาะเพือ่ ความมุง่ หมาย………….……………..……………………………
ข้อ 3.ผูก้ สู ้ ญั ญาว่าจะส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ ………………..…………… บาท
(…………………………………..….……….) โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ …..…… ต่อปี เป็ นจานวน .…….….…งวด
รวม.……………ปี ตัง้ แต่เดือน………………… ……………………เป็ นต้นไป
ในกรณีทส่ี หกรณ์มกี ารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้ทางสหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ยได้ตามเหตุสมควรทันที
โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผูก้ ทู ้ ราบล่วงหน้า
ข้อ 4.ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูม้ หี น้าทีห่ กั เงินได้รายเดือนของผูก้ ู ้ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รายเดือนของผูก้ ตู ้ ามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 3 เพือ่ ส่งสหกรณ์ จนกว่าจะชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ครบถ้วน
ข้อ 5.เพือ่ เป็ นหลักฐานประกันควรปฏิบตั ติ ามหนังสือนี้ ผูก้ ยู ้ อมจดทะเบียนจานองทีด่ นิ พร้อมด้วย สิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ
ซึง่ มีอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ หรือซึง่ จะมีข้นึ ต่อไปภายหน้า และ/หรือ………………….……………………………………
…………………………………………………..…………………………………………….ไว้เป็ นประกันต่อสหกรณ์
เพือ่ การบังคับชาระหนี้จากทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นประกัน หากได้เงินจากการบังคับชาระหนี้ไม่เพียงพอ ผูก้ ยู ้ อมรับใช้ให้จนครบถ้วน
ข้อ 6.ตราบใดผูก้ ยู ้ งั ชาระเงินกูไ้ ม่ครบ ผูก้ จู ้ ะนาหลักทรัพย์ทน่ี ามาจดจานองเป็ นประกันนี้ไปให้เช่าหรือโอน ซึง่ ใช้เงินกูน้ นั้
ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก้ผูอ้ ่นื ไม่ได้ เว้นแต่กรณีทจ่ี าเป็ นซึง่ ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 7.ตราบใดทีผ่ ูก้ ยู ้ งั ส่งคืนเงินกูค้ รัง้ นี้ยงั ไม่ครบถ้วน ผูก้ ยู ้ นิ ยอมและพร้อมทีจ่ ะอานวยความสะดวกให้กรรมการหรือ
บุคคลอื่นซึง่ ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจสอบการใช้เงินกูค้ รัง้ นี้รวมทัง้ ยินดีให้รายละเอียดต่าง ๆ ตามทีผ่ ูต้ รวจร้องขอ
ข้อ 8.ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้ถอื ว่ากรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ก็ดี หรือในกรณีทผ่ี ูก้ ปู ้ ฏิบตั ผิ ดิ สัญญาข้อหนึ่งข้อใด
ก็ดี ให้ถอื ว่าหนังสือกูเ้ งินฉบับนี้ได้ส้นิ สุดลง ผูก้ ตู ้ อ้ งส่งคืนเงินต้นพร้อม ดอกเบี้ยที่
ยังค้างชาระอยู่ในทันทีโดยมิตอ้ งคานึงถึงข้อตกลงทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ในข้างต้น
ลงชื่อ.....................................................................ผูก้ ู ้
(.......................................................................)

2
ข้อ 9. ผูก้ ยู ้ อมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ว่าถ้าผูก้ ปู ้ ระสงค์จะขอลาออกจากงานหรือย้ายไปดารงตาแหน่ง
ต่างจังหวัดตามข้อบังคับของสหกรณ์ ผูก้ จู ้ ะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และต้องชาระหนี้ซง่ึ ผูก้ มู ้ อี ยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จ
สิ้นก่อน
ถ้าผูก้ ไู ้ ม่ชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามทีก่ ล่าวในวรรคต้น ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดทีท่ าง
ราชการจะต้องจ่ายให้กบั ผูก้ หู ้ กั เงินดังกล่าวชาระหนี้พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยส่งต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน คายินยอมนี้ถอื ว่า ผูก้ ไู ้ ด้ให้
คายินยอมเป็ นการถาวรตลอดไปจะไม่มกี ารยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใดจนกว่าจะหมดพันธะสัญญาเงินกูต้ ่อสหกรณ์น้ ี
ข้อ 10.ถ้าผูก้ ปู ้ ฎิบตั ผิ ดิ จากหนังสือกูเ้ งินทีใ่ ห้ไว้น้ ีอนั เป็ นเหตุให้สหกรณ์ดาเนินคดีกบั ผูก้ ู ้ ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้สหกรณ์ดาเนินคดี
กับผูก้ ู ้ ณ ศาลจังหวัดระยอง โดยผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้นาเงินค่าหุน้ ทัง้ หมดของผูก้ ทู ้ ม่ี อี ยู่มาชาระหนี้ทงั้ หมดทีม่ อี ยู่กบั สหกรณ์ และผูก้ ู ้
ยอมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทัง้ สิ้นทีผ่ ูใ้ ห้กพู ้ งึ ได้รบั อันเนื่องมาจากความผิดของผูก้ รู ้ วมทัง้ ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้อง ทวงถาม
ดาเนินคดี และบังคับชาระหนี้ดว้ ย
ผูก้ รู ้ บั ทราบและยอมรับสภาพทีด่ นิ สิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ สาธารณูปโภคในสภาพทีเ่ ป็ นอยู่ ขณะทีท่ าหนังสือกูเ้ งินพิเศษหาก
เกิดความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับสภาพทีด่ นิ และสภาพสิง่ ปลูกสร้าง (ถ้ามี) ซึง่ เป็ นหลักทรัพย์จานองเป็ นประกัน ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ
ชดใช้ความเสียหายให้ครบถ้วนตามหนังสือกูเ้ งินทีท่ าไว้กบั สหกรณ์
ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด จานองหลุดหรือบังคับจานอง และราคาทรัพย์สนิ นัน้ มีประมาณตา่ กว่า
จานวนเงินทีค่ า้ งชาระหนี้อยู่กด็ ี หรือถ้าเอาทรัพย์สนิ ซึง่ จานองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจานวนสุทธินอ้ ยกว่าจานวนเงินทีค่ า้ ง
ชาระกันอยู่นนั้ ก็ดี เงินยังขาดจานวนอยู่เท่าใดผูก้ ขู ้ อรับผิดในจานวนเงินทีข่ าดนัน้ จนเต็มจานวนทีค่ า้ งชาระอยู่
ผูก้ ไู ้ ด้อ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อให้ไว้เป็ นสาคัญต่อพยาน ณ วัน เดือน
ปี ทีร่ ะบุขา้ งต้น

ลายมือชื่อ …………………………………. ผูก้ ู ้
(……………………………………..)
ลายมือชื่อ …………………………………. ภรรยา/สามี
(……………………………………..) ผูใ้ ห้คายินยอม
ลายมือชื่อ …………………………………. พยาน
(…………………………...………..)
ลายมือชื่อ …………………………………. พยาน
(……………………..……………..)

แบบรายงานการสารวจหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้พเิ ศษ(ทีด่ นิ )
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขระยอง จากัด
เรี ยน ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขระยอง จากัด
ตามที่................................................................... ตาแหน่ง..................................................... สถานที่
ปฏิบตั ิงาน……............................................................... สมาชิกเลขที่.............. ได้ยนื่ คาขอกูเ้ งินพิเศษจานวน
……............................ บาท (..........................................................................................)นั้น คณะกรรมการ
สารวจและประเมินราคาหลักทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ประจาหน่วย...............................................................
ได้ดาเนินการสารวจและประเมินแล้ว ดังรายการ
1) เลขทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ( ) ที่ดิน ( ) อื่น ๆ ....................................................................................
( ) โฉนด ( ) ตราจอง ( ) นส.3 ก เลขที่.............................. ระวาง…………………………………
เลขที่ดิน.................................หน้าสารวจ.............................. สารบัญเล่มที่................หน้าที่.............
ตาบล...................................................อาเภอ..........................................จังหวัด…………………….
เนื้อที่............................................................................รวมทั้งหมด..................................................
2) ผู้ถือกรรมสิ ทธิ์ ชื่อ.....................................................................................................อายุ...............ปี
เชื้อชาติ................. สัญชาติ................. ชื่อบิดา/มารดา..................................................................
บ้านเลขที่.................................ตรอก/ซอย........................................... ถนน..................... ……...
ตาบล...................................อาเภอ........................................... จังหวัด .....................................
3) บุริมสิ ทธิ หรื อภาระติดพัน [ ] ไม่มี [ ] เช่า [ ] อื่น ๆ .............................................................
ผู้ถือกรรมสิ ทธิสิ่งปลูกสร้ างเป็ นของ [ ] ผูก้ ู้ [ ] บุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับผูก้ เู้ ป็ น.................................
4) ทีต่ ้งั หลักประกัน อยูท่ ี่ซอย.............................................. ถนน...................................................
[ ] ห่างจาก [ ] ตรงข้าง [ ] เยื้อง .............................................................................................
ประมาณ ................................ เมตร/กิโลเมตร
ลักษณะ สภาพถนน/ซอย ที่ผา่ นที่ดินกว้าง ............................... เมตร
[ ] คอนกรี ต [ ] แอสฟัลต์ [ ] ลูกรัง [ ] อื่น ๆ ...............................................
[ ] มีท่อระบายน้ า [ ] ทางระบายน้ า [ ] ไม่มีท่อ/ทางระบายน้ า [ ] อื่น ๆ.......................
ลักษณะที่ดินเป็ นรู ป.............................ขนาดของที่ดินกว้าง................เมตร ยาว............. เมตร
ด้ านหน้ ามีส่วนทีต่ ิดถนน/ซอย กว้าง...................................... เมตร
ตรวจสอบหลักเขตทีด่ ินแล้ว [ ] ถูกต้ อง [ ] ไม่ ถูกต้ อง

-25) สภาพของทีด่ ิน การใช้ ประโยชน์ และสาธารณูปโภค
[ ] ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง [ ] ที่ดินว่างเปล่า [ ] ถมแล้ว [ ] ถมบางส่ วน
[ ] ไม่ถม
[ ] ที่นา
[ ] ที่สวน [ ] บ่อ
[ ] อื่น ๆ..........................................................................................................................
[ ] ไฟฟ้า
[ ] น้ าประปา
[ ] น้ าบาดาล [ ] โทรศัพท์
6) ผังเมืองกาหนดการใช้ ทดี่ ินอยู่ในเขตพืน้ ทีส่ ี ................................. เป็ นเขต .............................. …
สิ ทธิการเข้ า-ออก [ ] สาธารณประโยชน์ [ ] ที่จดั สรร [ ] ส่ วนบุคคล [ ] ภาระจายอม
7) ความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์
ค่ านิยมของชุ มชน
[ ] แหล่งที่อยูอ่ าศัย [ ] แหล่งธุ รกิจการค้า [ ] แหล่งอุตสาหกรรม [ ] แหล่งเกษตรกรรม
ทาเลเหมาะแก่การใช้ ประโยชน์
[ ] ที่อยูอ่ าศัย
[ ] พาณิ ชยกรรม
[ ] อุตสาหกรรม
[ ] เกษตรกรรม
แนวโน้ มความเจริญ
[ ] สู ง
[ ] ปานกลาง
[ ] น้อย
[ ] อื่น ๆ....................
สภาพคล่องการเปลีย่ นมือ
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้อย
[ ] อื่น ๆ ..................
8) สรุ ปการประเมินราคา
[ ] ที่ดิน [ ] สิ่ งปลูกสร้าง [ ] ที่ดินพร้อมตึกแถว [ ] ที่ดินพร้อมทาว์เฮาส์
การประกันอัคคีภัย
[ ] สมควร
[ ] ไม่สมควร
รายการ
ราคากรมที่ดิน
ราคาสิ่ งปลูกสร้าง(ถ้ามี)
รวมราคา
ราคาสหกรณ์
รวมราคา

เนื้อที่ (ไร่ )

ไร่ ละ

เป็ นเงิน

9)สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูพ้ ิเศษสหกรณ์ฯ
[ ] สมควร อนุมตั ิเงินกูใ้ นวงเงิน...........................บาท (............................................................)
[ ] ไม่สมควร ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................

-310)ลงลายมือชื่ อคณะกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์
1............................................................................. ประธานกรรมการ
2............................................................................ กรรมการ
3............................................................................ กรรมการและเลขานุการ
วันทีท่ าการสารวจและประเมินราคา .................................................................
หลักฐานแนบมาพร้ อมรายงาน
(1) ..................................................................................................................................
(2) ..................................................................................................................................

( 1.) แผนที่สังเขปแสดงที่ต้งั
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(2.) มีรูปถ่ าย
2.1 ที่ดิน
2.2 ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

ลงชื่ อ....................................... ผู้ก้ ู
(.........................................)
ลงชื่ อ..................................... กรรมการผู้ตรวจสอบ
(......................................)

