
 

 
 

 

 

 
 

คาํเตอืน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที ่    เขยีนที.่........................................................            

 กาํหนดไวใ้นแบบคาํขอกูน้ี้  ดว้ยลายมอืของตนเอง โด            วนัที.่................................................................... 

ถกูตอ้งและครบถว้น  มฉิะนัน้สหกรณไ์ม่รบั                   

  

เรยีน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง  จาํกดั 

ขา้พเจา้……..………………………….……………...……อายุ……..……ปี เลขทะเบยีนสมาชกิ………… 

เป็น  ขา้ราชการ  ลูกจา้งประจาํ ตาํแหน่ง .………………………….…… สงักดั…………..…………………… 

จงัหวดัระยอง โทรศพัทท์ีท่าํงาน/มอืถอื…………………………..…….เงนิเดอืน………...……..…..…..บาท  

เริ่มบรรจเุขา้รบัราชการ พ.ศ………………………… รวมอายุราชการ……………………. ปี 

กลบัเขา้รบัราชการใหม ่พ.ศ………………………… รวมอายุราชการ……………………. ปี 

ปจัจบุนัอยู่บา้นเลขที ่…………………….  หมูท่ี ่………… ซอย ……………………… ถนน……………………….. 

ตาํบล ……………………..  อาํเภอ ……………..………………. จงัหวดัระยอง  โทรศพัทท์ีบ่า้น…………………….. 

บตัรประจาํตวั……………………………………..………...…… เลขที…่…………………………………………… 

ออกใหโ้ดย…………………………. เมือ่วนัที ่………………….……………วนัหมดอายุ ………….……..………… 

สถานภาพ     โสด      สมรส     หมา้ย       หย่า 

กรณีสมรสแลว้  คู่สมรสชื่อ …………………………………………………. อาชพี ………………..………………… 

สถานทีท่าํงาน ………………………………อาํเภอ………….………… จงัหวดั……..…………..โทรศพัท…์……….. 

ขอเสนอคาํขอกูเ้งนิพเิศษ เพือ่โปรดพจิารณาดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิของสหกรณ.์  จาํนวน…………….…..….. บาท (…...……………….…………..…..….) 

โดยจะนาํไปใชเ้พือ่การดงัต่อไปน้ี 

  การเคหะสงเคราะห ์   

  ลงทนุประกอบอาชพี      

              การอนัจาํเป็น อื่น ๆ   (ระบ)ุ………………….….…………………………………………..   

 ขอ้ 2. ในเวลาน้ีขา้พเจา้มหุีน้อยู่ในสหกรณ ์รวม……………..……... หุน้  เป็นเงนิ………………….……….บาท 

และขา้พเจา้ส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนอยู่ในอตัรา……………….………..บาท 

 

 

 

 

  
  รบัที…่…………./……………….…. 
  วนัที…่…../…………./……..……. 

   หนงัสอืกูท้ี…่…………./………………. 
   วนัที…่…../……………………./……….. 
   บญัชเีงนิกูท้ี…่………………………….. 

 อนุมตัิจาํนวน......................................บาท 
  ส่ง....................งวดๆละ.....................บาท 
  ………………………………………………ประธาน  
  .................../...................../................... 

หนังสอืคาํขอกูเ้งนิพเิศษสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง  จาํกดั 

รบัรอง 

 

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

กรรมการประจาํหน่วย 
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ขอ้ 3. ขา้พเจา้มหีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี 

(1) หนงัสอืกู…้………………………. ที…่..……./…………….. วนัที…่………………………… 

เพือ่…………………………………………….. ตน้เงนิคงเหลอื……………………..……บาท 

(2) หนงัสอืกู…้………………………. ที…่..……./…………….. วนัที…่………………………… 

เพือ่…………………………………………….. ตน้เงนิคงเหลอื……………………..……บาท 

 ขอ้ 4.นอกจากค่าหุน้ซึง่ขา้พเจา้มอียู่ในสหกรณ ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัต่อไปน้ี  คือ 

  4.1 โฉนดทีด่นิ หรอื น.ส.3 ก.  และสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ะนาํมาจาํนองควบดว้ย 

   4.1.1 โฉนดทีด่นิ หรอื น.ส.3 ก.  เลขที…่………….…………. ระวาง…………………………… 

เลขทีด่นิ………………… หนา้สาํรวจ………..…………. เลม่………… หนา้..….…… ตาํบล……………………. 

อาํเภอ/เขต ……..…………...……… จงัหวดัระยอง  จาํนวนเน้ือที ่…..…….. ไร่ …....……งาน .......………. ตารางวา 

ราคา(ซื้อขาย) ประมาณ………………….. บาท ราคาประเมนิ (สาํนกังานทีด่นิ) …………………….. บาท  และสิง่ปลูกสรา้ง 

ทีอ่ยู่บนทีด่นิแปลงน้ี ทีจ่ะนาํมาจาํนองควบดว้ย คือ …………………..……. ขนาดและลกัษณะ…………………………  

ไดป้ลูกสรา้งมาแลว้………. ปี ราคาปจัจบุนั …………….………….บาท ซึง่เป็นกรรมสทิธขิอง…………………………อายุ …….. 

ปี ชื่อบดิา ………………………… ชื่อมารดา………………………..ทีอ่ยู่ของเจา้ของกรรมสทิธิ์ บา้นเลขที…่….  หมูท่ี ่….. ตาํบล 

…………………… อาํเภอ …………………จงัหวดั ………………… ซึง่เกี่ยวกนัเป็น ………...… กบัผูกู้ ้

   4.1.2 โฉนดทีด่นิ หรอื น.ส.3 ก.  เลขที…่………….…………. ระวาง…………………………… 

เลขทีด่นิ………………… หนา้สาํรวจ………..…………. เลม่………… หนา้..….…… ตาํบล……………………. 

อาํเภอ/เขต ……..…………...……… จงัหวดัระยอง  จาํนวนเน้ือที ่…..…….. ไร่ …....……งาน .......………. ตารางวา 

ราคา(ซื้อขาย) ประมาณ………………….. บาท ราคาประเมนิ (สาํนกังานทีด่นิ) …………………….. บาท  และสิง่ปลูกสรา้งทีอ่ยู่บน

ทีด่นิแปลงน้ี ทีจ่ะนาํมาจาํนองควบดว้ย คือ …………………. ขนาดและลกัษณะ……………………………  

ไดป้ลูกสรา้งมาแลว้………. ปี ราคาปจัจบุนั …………….………….บาท ซึง่เป็นกรรมสทิธขิอง…………………………อายุ …….. 

ปี ชื่อบดิา ………………………… ชื่อมารดา………………………..ทีอ่ยู่ของเจา้ของกรรมสทิธิ์ บา้นเลขที…่….  หมูท่ี ่….. ตาํบล 

…………………… อาํเภอ …………………จงัหวดั ………………… ซึง่เกี่ยวกนัเป็น ………...… กบัผูกู้ ้

หมายเหต ุ 1. ทีด่นิทีเ่สนอเพือ่จาํนองคํา้ประกนั ตอ้งเป็นทีด่นิอนัปลอดจากการจาํนองรายอื่น และเป็นทีด่นิทีม่ ี

                 โฉนด หรอืหนงัสอืรบัรองทาํประโยชน ์(น.ส.3 ก.) ทีพ่รอ้มจาํนองได ้

     2. ใหผู้กู้แ้นบเอกสารต่อไปน้ีส่งพรอ้มใบขอกู ้

  2.1 แผนทีส่งัเขปทีต่ ัง้ของทีด่นิ 

  2.2 ภาพถ่ายโฉนด หรอื น.ส.3 ก.             1 ชดุ   2.7 สลปิเงนิเดอืนลา่สุด      1 ชดุ 

  2.3 ใบประเมนิราคาจากสาํนกังานทีด่นิ        1 ชดุ   2.8 หนา้สมดุธนาคารกรุงไทย 1 ชดุ 

  2.4 ภาพถ่ายทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้ง (ทกุดา้น)  1 ชดุ          

  2.5 สาํเนาบตัรขา้ราชการ/บตัรประชาชนผูกู้ ้/ คู่สมรส   2 ชดุ 

  2.6 สาํเนาทะเบยีนบา้นผูกู้ ้/ คู่สมรส                2 ชดุ 
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     4.2 หลกัทรพัยอ์ื่นๆ เช่น หลกัทรพัยร์ฐับาล เอกสารเงนิฝากในสหกรณน้ี์ ซึง่จะจาํนาํเป็นประกนั 

  1……………………………………………………………………………………………. 

  2…………………………………………………………………………………………….. 

      (ตอ้งแนบสาํเนาภาพถ่ายเอกสารใบฝากเงนิของสหกรณ ์มาพรอ้มกบัคาํขอกูด้ว้ย) 

 กรณีหลกัทรพัยค์ํา้ประกนัเงนิกูไ้มเ่พยีงพอ ใชบ้คุคลคํา้ประกนั 

 ขอ้ 5.ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้  ขา้พเจา้ขอส่งเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนรวมดอกเบี้ยเท่ากนัทกุงวด ๆ ละ ………..บาท โดยคิดดอกเบี้ย

ในอตัรารอ้ยละ ……. ต่อปี  เป็นจาํนวน …... งวด รวม ….ปี  ทัง้น้ีต ัง้แต่งวดประจาํเดอืน…………………. เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 6.ในการรบัเงนิกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้าํสญัญากูส้าํหรบัเงนิกูพ้เิศษใหไ้วต่้อสหกรณฯ์ ตามแบบทีส่หกรณก์าํหนด 

 ขอ้ 7.ในกรณีทีต่อ้งจ่ายเงนิตามวตัถปุระสงคท์ีข่อกูเ้ป็นรายงวด  ขา้พเจา้จะนาํเงนิกูพ้เิศษทีไ่ดร้บัท ัง้หมดเขา้ฝากในประเภทเงนิฝาก

ของสหกรณฯ์ เพือ่ถอนไปใชเ้ป็นคราวๆ ตามความจาํเป็น 

  หากขา้พเจา้ไมอ่าจปฏบิตัติามความในวรรคก่อนได ้ ขา้พเจา้ขอชี้แจงเหตผุลพเิศษไวด้งัต่อไปน้ี คือ 

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

 ขอ้ 8. (เฉพาะในกรณีทีผู่ข้อกูม้คู่ีสมรส) ในการกูเ้งนิตามคาํขอกูน้ี้ ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตของคู่สมรส ซึง่ 

พรอ้มทีจ่ะทาํคาํอนุญาตใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสอืกูน้ี้ดว้ย 

 ขอ้ 9.ขา้พเจา้รบัรองว่าจะใหค้วามจรงิ และใหค้วามร่วมมอืแก่กรรมการดาํเนินการหรอืบคุคลอื่นทีส่หกรณม์อบหมายใหต้รวจสอบ 

และทาํรายงานเกี่ยวกบัคาํขอกูพ้เิศษรายน้ี 

 ขอ้ 10.ขา้พเจา้จะตดิตามผลการอนุมตัขิองคณะกรรมการดาํเนินการ และปฏบิตัติามมตใินเรื่องทีเ่กี่ยวกบัคาํขอกูข้องขา้พเจา้ทกุ

ประการ 

      ลงชื่อ ……………………………………. ผูข้อกู ้

              (………………………………………) 
 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 
 

       เขยีนที…่………………………………………… 

       วนัที ่…………………………………………….(เวน้) 
 

 ขา้พเจา้นาย/นาง……………………………………..เป็นสาม/ีภรรยา ของ นาย/นาง………………………. 

ไดย้นิยอมใหน้าย/นาง…………………………………….. กูเ้งนิของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง  จาํกดั   

และยนิยอมใหก้ระทาํนิตกิรรมเกี่ยวกบัการจาํนองทีด่นิไดด้ว้ย 
 

       …………………………………. สาม/ีภรรยา 

       (…………………………………) 

       ………………………………….. พยาน 

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

      วนัที…่…………………………………………..………. 

  

ขา้พเจา้ไดร้บัทราบว่า นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................... 

ตาํแหน่ง................................................................ ไดย้ืน่คาํขอกูเ้งนิกูพ้เิศษ ต่อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั 

เป็นจาํนวนเงนิ............................................... บาท (.......................................................................................) 
 

 

ลายมอืชื่อ…………….…………………. 

        (……………………………………) 

ตาํแหน่ง…………………………………… 

โปรดกรอกรายละเอยีดขา้งลา่งตามวตัถปุระสงคท์ีข่อ 

1.เพือ่การเคหะสงเคราะห ์(กูไ้ดไ้มเ่กนิ 3,000,000 บาท) 

(1) สรา้งอาคาร 

     ทีด่นิทีจ่ะสรา้งอาคารอยู่ตรอก/ซอย……………….. ถนน…………………..ตาํบล……………….. 

อาํเภอ…………………………….. จงัหวดั………………………….. เป็นกรรมสทิธิ์ของ…………………………… 

ลกัษณะอาคารทีจ่ะสรา้ง   O บา้นอยู่อาศยั O ตกึแถว  O อื่น ๆ……………………………………… 

ราคาก่อสรา้งประมาณ………………………….. บาท (……………………………………………………………...) 

  คาํชี้แจงประกอบเหตผุล (เกี่ยวกบัอาคารทีส่รา้งแนบแผนทีแ่ละแบบรายละเอยีด รวมท ัง้เหตผุลความจาํเป็นในการสรา้ง

อาคาร)……………………………………………………………………………………….. 

(2) ต่อเตมิปรบัปรุงอาคารหรอืทีด่นิ  

ต่อเตมิหรอืปรบัปรุงอาคารทีต่รอก/ซอย…………………..ถนน………………..ตาํบล…………… 

อาํเภอ…………………….จงัหวดั………………. เป็นกรรมสทิธิ์ของ……………………………………………….. 

ราคาทีต่่อเตมิหรอืปรบัปรุงประมาณ………………………. บาท โดย (รายละเอยีดชื่อผูร้บัจา้งเหมาก่อสรา้ง     ปรบัปรุงและทีต่่อเตมิ 

พรอ้มรูปแบบ…………………………………………………………………………………… 

  ปรบัปรุงทีด่นิ ทีซ่อย………………….. ถนน………………………. ตาํบล………………………. 

อาํเภอ/ซอย……………………… จงัหวดั………………….. เป็นกรรมสทิธิ์ของ……………………………………. 

ราคาทีจ่ะปรบัปรุงทีด่นิประมาณ………………………. บาท โดยชื่อผูร้บัเหมา……………………………………… 

  คาํชี้แจงประกอบเหตผุล (เกี่ยวกบัการต่อเตมิหรอืปรบัปรุงอาคาร หรอืปรบัปรุงทีด่นิพรอ้มดว้ยรูปแบบรายการรวมท ัง้

เหตผุลความจาํเป็นในการต่อเตมิและปรบัปรุง)…………………………………………………. 
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 (3) ซื้ออาคารพรอ้มทีด่นิ  

อาคารและทีด่นิอยู่ตรอก/ซอย………..………….. ถนน……………………..ตาํบล………..………….. 

อาํเภอ…………………………….. จงัหวดั………………………….. โฉนดเลขที…่………………………………… 

จาํนวนเน้ือที…่.….ไร่ ……… งาน ……..ตารางวา  ราคาตารางวาละ………………..บาท รวม………..…….บาทลกัษณะอาคารทีจ่ะ

สรา้ง   O  บา้นจดัสรร O  ตกึแถว……. ช ัน้   O อื่น ๆ…………………………………… 

ราคาอาคาร……………………….. บาท รวมราคาอาคารและทีด่นิ……………………………… บาท 

  คาํชี้แจงประกอบเหตผุล (เกี่ยวกบัทีด่นิและอาคาร พรอ้มดว้ยรูปถ่ายอาคารทกุดา้นรวมท ัง้เหตผุล 

ความจาํเป็นในการซื้ออาคารพรอ้มทีด่นิ)………………………………………………………………………….. 

 (4) เพือ่ชาํระหน้ีซึง่กูม้าเพือ่ (1) (2) หรอื (3)  

  หนงัสอืสญัญากูเ้งนิลงวนัที…่……………………………ระหว่าง………………………………….. 

คือ………………………………………………………….โดยมรีายละเอยีดตามสาํเนาสญัญากูเ้งนิทีแ่นบมาพรอ้มคาํขอกูน้ี้ 

  คาํชี้แจงประกอบเหตผุล (เกี่ยวกบัการชาํระหน้ี)……………………….………………………… 

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

2. เพือ่การลงทนุประกอบอาชพี  (กูไ้ดไ้มเ่กนิ 2,500,000 บาท) 

 สถานทีล่งทนุเพือ่ประกอบอาชพีอยู่ทีต่รอก/ซอย……………… ถนน……………….ตาํบล……………….. 

อาํเภอ…………………… จงัหวดั…………………….. ผูด้าํเนินการประกอบอาชพี……………………………… 

เกี่ยวขอ้งเป็น…………………………. ประเภททีจ่ะประกอบอาชพี O คา้ขาย O เลี้ยงสตัว ์O การเกษตร 

O  อื่นๆ …………………………….. งบประมาณทีจ่ะลงทนุประกอบอาชพี……………………….. บาท 

มเีงนิทนุอยู่แลว้ ………………………. บาท 

  คาํชี้แจงประกอบเหตผุล (เกี่ยวกบัการลงทนุเพือ่ประกอบอาชพี)……………………….……… 

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

3. เพือ่การอนัจาํเป็นอื่น (จดัหาทรพัยส์นิอนัจาํเป็นตามควรแก่ฐานะ กูไ้ดไ้มเ่กนิ 2,500,000 บาท) 

  คาํชี้แจงประกอบเหตผุล  

3.1 ………………………………………………………………….…………………………….. 

3.2 ………………………………………………………………….…………………………….. 

3.3 ………………………………………………………………….…………………………….. 

                 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าถอ้ยคาํ 

            ในเอกสารฉบบัน้ีเป็นจรงิทกุประการ 

 

      ……………………………….. 

  (…………………………………..) 

 

 



                   

หนังสอืแนบทา้ยหนังสอืกูเ้งนิพเิศษสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั 

     เลขที่………….. วนัที่…………………………………….(เวน้) 

 

   ถา้สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  เอาทรพัยจ์าํนองหลดุหรอืบงัคบัจาํนอง   และราคาทรพัยส์นินัน้ 

มปีระมาณตํา่กวา่จาํนวนเงนิทีค่า้งชาํระหนี้อยู่ก็ด ี   หรอืถา้เอาทรพัยส์นิซึง่จาํนองออกขายทอดตลาดใชห้นี้ไดเ้งนิจาํนวนสุทธิ 

นอ้ยกวา่จาํนวนเงนิทีค่า้งชาํระกนัอยู่น ัน้ก็ด ีเงนิยงัขาดจาํนวนอยู่เท่าใดผูกู้ข้อรบัผดิในจาํนวนเงนิทีข่าดนัน้จนเต็มจาํนวนที ่

คา้งชาํระอยู่ 

 

    ลงชื่อ………………………………………………….. ผูข้อกู ้

              (………………………………………………..) 

 

    ลงชื่อ………………………………………………….. สาม/ีภรรยา 

              (………………………………………………..) 

 

    ลงชื่อ………………………………………………….. พยาน 

              (………………………………………………..) 

 

    ลงชื่อ………………………………………………….. พยาน 

              (………………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุระยอง จาํกดั 

หนงัสอืกูเ้งนิพเิศษ 

ที ่…….../……..….               วนัที ่……………………….……. (เวน้) 

 

 ขา้พเจา้……………………………………อายุ……...ปี เลขประจาํตวัประชาชน............................................สมาชกิเลขที…่……..….…

ตาํแหน่ง….……………………… สงักดั ………………………………. ตาํบล..........................................อาํเภอ…………….…………จงัหวดัระยอง  

โทรศพัท ์……………..…….  ซึง่ต่อไปน้ีใน 

หนงัสอืน้ีจะเรยีกว่า“ผูกู้”้ขอทาํหนงัสอืกูเ้งนิพเิศษฉบบัน้ีใหไ้วก้บัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดัเพือ่เป็นหลกัฐานว่า 

 ขอ้ 1.ผูกู้ต้กลงกูเ้งนิจากสหกรณฯ์ เป็นจาํนวน …..…..……… บาท (……………….………………………..………………………) 

และผูกู้ไ้ดร้บัเงนิจาํนวนดงักลา่วในวนัทีท่าํหนงัสอืกูเ้งนิไวโ้ดยถกูตอ้งแลว้ 

 ขอ้ 2.ผูกู้ส้ญัญาว่าจะใชเ้งนิกูค้ร ัง้น้ี เฉพาะเพือ่ความมุง่หมาย………….……………..………………………… 

 ขอ้ 3.ผูกู้ส้ญัญาว่าจะส่งคืนเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนรวมดอกเบี้ยเท่ากนัทกุงวดๆ ละ ………………..…………… บาท 

(…………………………………….) โดยคิดดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ …..…… ต่อปี เป็นจาํนวน .…….….…งวด รวม.……………ปี  

ตัง้แต่เดอืน………………… ……………………เป็นตน้ไป 

 ในกรณีทีส่หกรณม์กีารปรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู ้ผูกู้ย้นิยอมใหท้างสหกรณป์รบัอตัราดอกเบี้ยไดต้ามเหตสุมควรทนัท ี  

โดยไมจ่าํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบลว่งหนา้ 

 ขอ้ 4.ผูกู้ย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หนา้ทีผู่ม้หีนา้ทีห่กัเงนิไดร้ายเดอืนของผูกู้ ้หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากสหกรณห์กัเงนิได ้

รายเดอืนของผูกู้ต้ามจาํนวนงวดชาํระหน้ี ขอ้ 3 เพือ่ส่งสหกรณ ์จนกว่าจะชาํระหน้ีใหก้บัสหกรณค์รบถว้น 

 ขอ้ 5.เพือ่เป็นหลกัฐานประกนัควรปฏบิตัติามหนงัสอืน้ี ผูกู้ย้อมจดทะเบยีนจาํนองทีด่นิพรอ้มดว้ย สิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิ  ซึง่มอียู่

แลว้ในวนัทาํสญัญาน้ี หรอืซึง่จะมขีึ้นต่อไปภายหนา้ และ/หรอื………………….……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………..…………………………………………….ไวเ้ป็นประกนัต่อสหกรณเ์พือ่การบงัคบัชาํระหน้ีจากทรพัยส์นิที่

เป็นประกนั หากไดเ้งนิจากการบงัคบัชาํระหน้ีไมเ่พยีงพอ ผูกู้ย้อมรบัใชใ้หจ้นครบถว้น 

 ขอ้ 6.ตราบใดผูกู้ย้งัชาํระเงนิกูไ้มค่รบ ผูกู้จ้ะนาํหลกัทรพัยท์ีน่าํมาจดจาํนองเป็นประกนัน้ีไปใหเ้ช่าหรอืโอน  ซึง่ใชเ้งนิกูน้ ัน้ไมว่่า

บางส่วนหรอืท ัง้หมดแกผู้อ้ื่นไมไ่ด ้เวน้แต่กรณีทีจ่าํเป็นซึง่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากคณะกรรมการดาํเนินการก่อน 

 ขอ้ 7.ตราบใดทีผู่กู้ย้งัส่งคืนเงนิกูค้ร ัง้น้ียงัไมค่รบถว้น ผูกู้ย้นิยอมและพรอ้มทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหก้รรมการหรอืบคุคลอื่นซึง่

ไดร้บัมอบหมายจากสหกรณเ์ขา้ตรวจสอบการใชเ้งนิกูค้ร ัง้น้ีรวมท ัง้ยนิดใีหร้ายละเอยีดต่าง ๆ ตามทีผู่ต้รวจรอ้งขอ 

 ขอ้ 8.ผูกู้ย้นิยอมใหถ้อืว่ากรณีใด ๆ ดงักลา่วในขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ กด็ ีหรอืในกรณีทีผู่กู้ป้ฏบิตัผิดิสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใดกด็ ี ให ้

ถอืว่าหนงัสอืกูเ้งนิฉบบัน้ีไดส้ิ้นสุดลง   ผูกู้ต้อ้งส่งคืนเงนิตน้พรอ้ม ดอกเบี้ยที ่

ยงัคา้งชาํระอยู่ในทนัทโีดยมติอ้งคาํนึงถงึขอ้ตกลงทีไ่ดต้กลงกนัไวใ้นขา้งตน้ 

        ลงชื่อ..............................................................ผูกู้ ้

                (................................................................) 
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 ขอ้ 9. ผูกู้ย้อมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ ว่าถา้ผูกู้ป้ระสงคจ์ะขอลาออกจากงานหรอืยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งต่างจงัหวดัตาม

ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณท์ราบ และตอ้งชาํระหน้ีซึง่ผูกู้ม้อียู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็ 

สิ้นก่อน 

 ถา้ผูกู้ไ้มช่าํระหน้ีใหเ้สรจ็สิ้นตามทีก่ลา่วในวรรคตน้ ผูกู้ย้นิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิบาํเหน็จ บาํนาญ   หรอืเงนิอื่นใดทีท่างราชการ

จะตอ้งจ่ายใหก้บัผูกู้ห้กัเงนิดงักลา่วชาํระหน้ีพรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยส่งต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิ้นก่อน คาํยนิยอมน้ีถอืว่า ผูกู้ไ้ดใ้หค้าํยนิยอมเป็นการ

ถาวรตลอดไปจะไมม่กีารยกเลกิหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงแต่อย่างใดจนกว่าจะหมดพนัธะสญัญาเงนิกูต่้อสหกรณน้ี์ 

 ขอ้ 10.ถา้ผูกู้ป้ฎบิตัผิดิจากหนงัสอืกูเ้งนิทีใ่หไ้วน้ี้อนัเป็นเหตใุหส้หกรณด์าํเนินคดกีบัผูกู้ ้  ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณด์าํเนินคดกีบัผูกู้ ้

ณ ศาลจงัหวดัระยอง โดยผูกู้ย้นิยอมใหน้าํเงนิค่าหุน้ท ัง้หมดของผูกู้ท้ีม่อียู่มาชาํระหน้ีท ัง้หมดทีม่อียู่กบัสหกรณ์  และผูกู้ย้อมรบัผดิชดใช ้

ค่าเสยีหายท ัง้สิ้นทีผู่ใ้หกู้พ้งึไดร้บัอนัเน่ืองมาจากความผดิของผูกู้ร้วมท ัง้ค่าใชจ่้ายในการเตอืน เรยีกรอ้ง ทวงถามดาํเนินคด ีและบงัคบัชาํระ

หน้ีดว้ย 

 ผูกู้ร้บัทราบและยอมรบัสภาพทีด่นิสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิ สาธารณูปโภคในสภาพทีเ่ป็นอยู่  ขณะทีท่าํหนงัสอืกูเ้งนิพเิศษหากเกดิความ

เสยีหายใด ๆ เกี่ยวกบัสภาพทีด่นิและสภาพสิง่ปลูกสรา้ง (ถา้ม)ี  ซึง่เป็นหลกัทรพัยจ์าํนองเป็นประกนั  ขา้พเจา้ขอรบัผดิชอบชดใชค้วาม

เสยีหายใหค้รบถว้นตามหนงัสอืกูเ้งนิทีท่าํไวก้บัสหกรณ ์

ถา้สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั จาํนองหลุดหรอืบงัคบัจาํนอง และราคาทรพัยส์นินัน้มปีระมาณตํา่กว่าจาํนวนเงนิที่

คา้งชาํระหน้ีอยู่กด็ ี หรอืถา้เอาทรพัยส์นิ ซึง่จาํนองออกขายทอดตลาดใชห้น้ีไดเ้งนิจาํนวนสุทธนิอ้ยกว่าจาํนวนเงนิทีค่า้งชาํระกนัอยู่นัน้กด็ี    

เงนิยงัขาดจาํนวนอยู่เท่าใดผูกู้ข้อรบัผดิในจาํนวนเงนิทีข่าดนัน้จนเตม็จาํนวนทีค่า้งชาํระอยู่ 

 ผูกู้ไ้ดอ่้านขอ้ความขา้งตน้และเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืน้ีตลอดแลว้  จงึลงลายมอืชื่อใหไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อพยาน ณ วนั เดอืน ปี ที่

ระบขุา้งตน้ 

 

      ลายมอืชื่อ …………………………………. ผูกู้ ้

        (……………………………………..) 

   

      ลายมอืชื่อ …………………………………. ภรรยา/สาม ี

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

 

      ลายมอืชื่อ …………………………………. พยาน 

        (…………………………...………..) 

 

      ลายมอืชื่อ …………………………………. พยาน 

        (……………………..……………..) 

 

 
 
 



 

 

 

 

แบบรายงานการสํารวจหลกัทรัพย์เพือ่เป็นหลกัประกนัเงนิกู้พเิศษ(ที่ดนิ) 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จาํกดั 
   

เรียน  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั 
   

                     ตามท่ี................................................................ ตาํแหน่ง..................................................... 

สถานท่ีปฏิบติังาน……........................................................... สมาชิกเลขท่ี..............  ไดย้ืน่คาํขอกูเ้งินพิเศษจาํนวน 
       …….......................... บาท (........................................................................................)นั้น  คณะกรรมการ 

สาํรวจและประเมินราคาหลกัทรัพยข์องสหกรณ์ฯ ประจาํหน่วย.............................................................   

ไดด้าํเนินการสาํรวจและประเมินแลว้ ดงัรายการ 

   1) เลขทะเบียนกรรมสิทธ์ิ ( ) ท่ีดิน   (  ) อ่ืน ๆ .................................................................................... 

        ( ) โฉนด  ( ) ตราจอง  ( )  นส.3 ก  เลขท่ี............................. ระวาง…………………………………     
       เลขท่ีดิน..............................หนา้สาํรวจ............................  สารบญัเล่มท่ี................หนา้ท่ี............. 

ตําบล...............................................อาํเภอ........................................จงัหวดั……………………. 

       เน้ือท่ี......................................................................รวมทั้งหมด.................................................. 
  2) ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ  ช่ือ................................................................................................อาย.ุ..............ปี   

      เช้ือชาติ................ สัญชาติ...............       ช่ือบิดา/มารดา................................................................. 

      บา้นเลขท่ี................................ตรอก/ซอย.......................................      ถนน..................... ……... 

      ตาํบล...................................อําเภอ........................................... จงัหวดั ..................................... 
  3) บุริมสิทธิ หรือภาระติดพนั   [ ]  ไม่มี   [ ]  เช่า    [  ] อ่ืน ๆ ............................................................. 

       ผู้ถือกรรมสิทธิส่ิงปลูกสร้างเป็นของ   [ ]  ผูกู้ ้  [ ] บุคคลอ่ืนเก่ียวขอ้งกบัผูกู้เ้ป็น............................... 

  4) ทีต่ั้งหลกัประกนั   อยูท่ี่ซอย.............................................. ถนน................................................... 

 [  ] ห่างจาก  [  ]  ตรงขา้ง  [  ]  เยื้อง ............................................................................................. 

 ประมาณ....................เมตร/กิโลเมตรลกัษณะ สภาพถนน/ซอย ท่ีผา่นท่ีดินกวา้ง .................... เมตร 

 [  ]  คอนกรีต        [  ]  แอสฟัลต ์      [  ]  ลูกรัง   [  ]  อ่ืน  ๆ ............................................... 

 [  ]  มีท่อระบายนํ้า  [  ]  ทางระบายนํ้า   [  ]  ไม่มีท่อ/ทางระบายนํ้า  [  ] อ่ืน ๆ....................... 

 ลกัษณะท่ีดินเป็นรูป.............................ขนาดของท่ีดินกวา้ง................เมตร ยาว............. เมตร 

 ด้านหน้ามีส่วนทีต่ิดถนน/ซอย กว้าง...................................... เมตร 
 ตรวจสอบหลกัเขตทีด่ินแล้ว   [  ]  ถูกต้อง    [  ]  ไม่ถูกต้อง 
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  5) สภาพของทีด่ิน การใช้ประโยชน์ และสาธารณูปโภค   

    [ ] ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง    [ ] ท่ีดินวา่งเปล่า     [ ] ถมแลว้     [ ] ถมบางส่วน 

    [ ] ไม่ถม              [ ]  ท่ีนา               [ ] ท่ีสวน      [ ] บ่อ 

         [ ] อ่ืน ๆ.......................................................................................................................... 

    [ ] ไฟฟ้า                         [ ] นํ้าประปา          [ ] นํ้าบาดาล     [ ] โทรศพัท ์

  6) ผงัเมืองกาํหนดการใช้ทีด่ินอยู่ในเขตพืน้ทีสี่................................. เป็นเขต .............................. … 
 สิทธิการเข้า-ออก  [ ] สาธารณประโยชน์  [ ] ท่ีจดัสรร  [ ] ส่วนบุคคล  [ ] ภาระจาํยอม 

  7) ความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินราคาหลกัทรัพย์  

 ค่านิยมของชุมชน 

    [ ] แหล่งท่ีอยูอ่าศยั [ ] แหล่งธุรกิจการคา้   [ ] แหล่งอุตสาหกรรม  [ ] แหล่งเกษตรกรรม 

 ทาํเลเหมาะแก่การใช้ประโยชน์  

    [ ] ท่ีอยูอ่าศยั           [ ] พาณิชยกรรม         [ ] อุตสาหกรรม         [ ] เกษตรกรรม 

 แนวโน้มความเจริญ   
    [ ] สูง  [ ] ปานกลาง          [ ] นอ้ย       [ ] อ่ืน ๆ.................... 

 สภาพคล่องการเปลีย่นมือ   

     [ ] มาก  [ ] ปานกลาง          [ ] นอ้ย                 [ ] อ่ืน ๆ .................. 

   8) สรุปการประเมินราคา   

    [ ] ท่ีดิน       [ ] ส่ิงปลูกสร้าง       [ ] ท่ีดินพร้อมตึกแถว       [ ] ท่ีดินพร้อมทาวเ์ฮาส์ 

       การประกนัอคัคีภัย       [ ]  สมควร          [ ] ไม่สมควร 
 

รายการ เนือ้ที ่(ไร่) ไร่ละ เป็นเงิน 
ราคากรมท่ีดิน    
ราคาส่ิงปลูกสร้าง(ถา้มี)    
รวมราคา    
ราคาสหกรณ์    
รวมราคา    

 

 9)สรุปความเห็นของคณะกรรมการประเมินราคาหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษสหกรณ์ฯ  

              [] สมควรอนุมติัเงินกูใ้นวงเงิน...........................บาท (.........................................................) 

       [] ไม่สมควร   ................................................................................................................... 

             ................................................................................................................................... 
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 10)ลงลายมือช่ือคณะกรรมการประเมินราคาหลกัทรัพย์  
 

               1............................................................................. ประธานกรรมการ 

            2............................................................................  กรรมการ 

            3............................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 

 วนัทีท่าํการสํารวจและประเมินราคา ................................................................. 
 

 หลกัฐานแนบมาพร้อมรายงาน 
    (1) .................................................................................................................................. 

    (2) .................................................................................................................................. 

 

 ( 1.)  แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง 
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   (2.)  มีรูปถ่าย 
         2.1 ท่ีดิน 

         2.2 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     ลงช่ือ................................... ผู้กู้ 

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

     ลงช่ือ................................... กรรมการผู้ตรวจสอบ 

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

 

 

 

 

 



 
หนงัสอืใหค้วามยนิยอมของสามี/ภรรยา ของผูกู้เ้งนิ 

เขยีนที…่………………………..............……………………………… 
 

วนัที…่…............................................................................... 

1.ขา้พเจา้ ………………………………………….………เลขประจาํตวัประชาชน.................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ซึง่เป็นสาม ี/ ภรรยา ของนาย /นาง………..................................................สมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  

เลขทะเบยีน...…………….….อยู่บา้นเลขที ่…….…….…....… หมูท่ี…่....…… ตรอก/ซอย……………………………………….……………… 

ถนน ………….…….…… ตาํบล/แขวง………………………………..……….……. อาํเภอเขต…….………..……..…….……………..……..……

จงัหวดั………….……………...……… รหสัไปรษณีย ์………..……….………. โทรศพัท ์……..…………………………………..………………. 

2.ยนิยอมให ้นาย / นาง ………………………………….………. สาม ี/ ภรรยา ของขา้พเจา้ ทาํนิตกิรรมใด ๆ อนัมผีลผูกพนั 

สนิสมรสของขา้พเจา้กบัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  ทัง้ทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้และหรอืทีจ่ะกระทาํขึ้นต่อไปในภายหนา้ตลอดไป

จนกว่า นาย / นาง ……………………………..……………. สาม ี/ ภรรยาของขา้พเจา้  ไดพ้น้จากการเป็นสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัย ์

สาธารณสุขระยอง จาํกดั 

3.ในกรณี นาย / นาง ………………………………………………… สาม ี/ ภรรยาของขา้พเจา้เสยีชวีติและปรากฏว่ายงัมหีน้ีสนิ 

คา้งชาํระอยู่กบั  สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั    ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชห้น้ีสนิทีค่า้งชาํระท ัง้สิ้นใหแ้ก่สหกรณอ์อมทรพัย์

สาธารณสุขระยอง จาํกดั  และยนิยอมใหส้หกรณอ์อมทรพัยแ์ละหรอืเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดข้องสาม ี/ ภรรยาขา้พเจา้ในหน่วยงานนัน้

ดาํเนินการหกัเงนิรายได ้ เงนิสะสม  เงนิบาํเหน็จ  เงนิบาํเหน็จตกทอด   เงนิกองทนุ กบข.เงนิกองทนุสาํรองเลี้ยงชพี หรอืเงนิอื่นใดทีท่าง

ราชการหรอืนายจา้งพงึจ่ายใหแ้ก่สาม ี/ ภรรยา ของขา้พเจา้  เพือ่ส่งชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  ไดก่้อนจน

ครบถว้นโดยขา้พเจา้จะไมค่ดัคา้นใด ๆ ทัง้สิ้น 

 เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งความยนิยอม  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืน้ีโดยตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นสาํคญั

ต่อหนา้พยาน ณ วนั เดอืน ปี ทีร่ะบขุา้งตน้ และเกบ็ไวท้ีส่หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  
 

    ลงชื่อ …………………..……………………………. สาม ี/ ภรรยา ผูใ้หค้าํยนิยอม 

          (………………………………………….………) 

 

    ลงชื่อ ……………………………..…………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

 

    ลงชื่อ ……………………..…………………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

หมายเหต ุ 1)  แนบสาํเนาบตัรประจาํตวั……………………………… ของผูใ้หค้วามยนิยอมพรอ้มลงชื่อรบัรองสาํเนา 

         ในหลกัฐานดงักลา่วดว้ยตนเองมาดว้ยหน่ึงฉบบั 
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