
 

 

 
 

ค ำขอกู้เงินกูพ้ิเศษ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยำบำลจ ำกัด 

 

 

 

 

 

เขียนท่ี………………………………………………… 

วันที…่………………………………………………… 

 

เรียนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจ ากัด 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………………………………… 

อาย…ุ…………………………ปีเป็นข้าราชการลูกจ้างต าแหน่ง…………………………………………………กอง / 

สังกัด………………………………………………อัตราเงินเดือนหักภาษีแล้ว (สุทธิ)……………………………บาท 

โทรศัพท์ท่ีท างาน…………………………………………อยู่บ้านเลขท่ี……………………………ถนน…………………………

แขวง………………………………………….เขต/อ าเภอ……………………………………..จังหวัด……………………………. 

โทรศัพท์ท่ีบ้าน……………………………….……………………โทรศัพท์มือถือ…………………………….…………………… 

สถานภาพโสดสมรสแล้วหม้าย 

กรณีสมรสแล้วคู่สมรสชื่อ……………………………………..…….อายุ………………..…ปีอาชีพ………………………… 

สถานท่ีท างาน……………………………………………………………………โทรศัพท์……………………………………………

อัตราเงินเดือน…………………………บาท 

 

 ข้อ๑วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน (โปรดกาเครื่องหมายในท่ีต้องการ) 

 (๑)  ซื้อท่ีดิน  (๒) ซื้ออาคารพร้อมท่ีดิน 

 (๓)  สร้างอาคาร  (๔) ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือที่ดิน 

 (๕) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  (๖) อื่นๆ 

 

*****โปรดกรอกรายละเอียดข้างล่างนี้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกู้ 

 

ค าเตือนผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่

ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ดว้ยลายมือของตนเอง

โดยถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนัน้สหกรณ์ไม่รับ

พิจารณา 

ยืนกู้วันที…่………………………………… 

เอกสารประกอบค าข้อกู้ครบ 

………………………………………….เจ้าหน้าที ่
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(๑) ซื้อท่ีดิน 

 ท่ีดินท่ีจะซ้ืออยู่ท่ีตรอก/ซอย……………………………..………………………ถนน…………………………..…. 

อ าเภอหรือเขต…………………..……………………จังหวัด…………………..…………………..โฉนดเลขท่ี……………….. 

จ านวนเนื้อท่ี……………….……..ไร…่…………….……….งาน……………..…วาราคาตารางวาละ………………………… 

เป็นเงิน…………………บาทภาวะท่ัวไปของท่ีดิน (การปรับปรุงท่ีดินถนนล าคลองตลาดไฟฟ้าประปาและอื่นๆ)

รวมท้ังเหตุผลความจ าเป็นในการซ้ือดิน………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

(๒) ซื้ออาคารพร้อมท่ีดิน 

 อาคารและท่ีดินอยู่ท่ีตรอก/ซอย…………………………………………………… ถนน……..…………………. 

อ าเภอหรือเขต…………………………………….…………จังหวัด……………………………..โฉนดเลขท่ี………………….. 

จ านวนเนื้อท่ี…………….……..ไร่………………….งาน……..………วาราคาตารางวาละ………………….……..บาท 

รวมราคาท่ีดิน ...................................... บาท 

ประเภทของอาคารบ้านจัดสรรตึกแถว…………ชั้นอื่นๆ 

ราคาอาคาร……………………..บาทรวมราคาอาคารและท่ีดิน………………………………………..………..บาท 

ค าชี้แจงประกอบเกี่ยวกับท่ีดินและอาคารพร้อมด้วยรูปถ่ายอาคารด้านหน้าและด้านข้าง (รวมท้ังเหตุผลและ

ความจ าเป็นในการซื้ออาคารพร้อมท่ีดิน)………………………………………………………………………………… 

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

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

 

(๓) สร้างอาคาร 

 ท่ีดินท่ีจะสร้างอาคารอยู่ท่ีตรอก/ซอย……………………………………………………ถนน……………………. 

อ าเภอหรือเขต…………………………………………จังหวัด………………………………เป็นกรรมสิทธ์ิของ……………… 

………………………………….. ลักษณะอาคารท่ีจะสร้างบ้านอยู่อาศัยตึกแถวอื่นๆ 

ราคาก่อสร้างประมาณ…………………………………………..บาท 

ค าชี้แจง  ประกอบเหตุผลเกี่ยวกับอาคารท่ีจะสร้างพร้อมกับแบบรูปแจ้งรายการ  รวมท้ังเหตุผลความจ าเป็น

ในการสร้างอาคาร) …………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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(๔) ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือท่ีดิน 

 ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารท่ีตรอก/ซอย…………………………………………………………………..

ถนน…………………………………………..อ าเภอหรือเขต………………………………………จังหวัด………………………..

เป็นกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………………….. ………..ราคาท่ีจะต่อเติมหรือปรับปรุงประมาณ 

…………………………….บาทโดย (รายละเอียดชื่อผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงและท่ีติดต่อ) 

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

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

 ปรับปรุงท่ีดินท่ีตรอก/ซอย……………………………...…………………………..………………………… 

ถนน………………..อ าเภอหรือเขต………………จังหวัด……….…………..เป็นกรรมสิทธิ์ของ………….……………… 

….……………….………….ราคาท่ีจะปรับปรุงท่ีดินประมาณ…….…………………บาทโดย (รายละเอียดชื่อผู้รับจ้าง

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

ชี้แจงประกอบเกี่ยวกับการต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารหรือปรับปรุงท่ีดินพร้อมด้วยแบบรูปและรายงานรวมทั้ง

เหตุผลความจ าเป็นในการต่อเติมหรือปรับปรุง………………………………………………………………………… 

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

 

(๕) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

 ๕.๑เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องการลงทุนประกอบอาชีพ (ชี้แจงโดยละเอียด)………….. …………… 

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

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

 ๕.๒แผนงานประกอบอาชีพหรือขยายกิจการอาชีพท่ีจะใช้เงินกู้………………………….…….…………… 

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

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

๕.๓รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับการลงทุน (โดยประมาณ)………………………….. …….…………… 

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

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

 ๕.๔การประกอบอาชีพหรือขยายกิจการกระท าในเขตใดและได้รับอนุญาตจากทางการ(หรอืจาก

เจ้าของเคหะแล้วหรือยัง )……………………………………………………………………….………………………………..… 

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

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

 ๕.๕ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาชีพดังนี้คือ………………………….…….…………… 

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

……………………………………………………………….……………………………………………………………….……………… 
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(๖) อื่นๆ 

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

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

 

 ข้อ๒.ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเงินกู้พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจ ากัด 

จ านวน…………………………………บาท  (……………………………………………………) วัตถุประสงค์เพื่อ…………… 

.……………………….…………และถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้พิเศษข้าพเจ้าของส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันงวด

ละ………..……………..บาทพร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ……….……...ต่อปีเป็นจ านวน….....………….งวด

ต้ังแต่งวดประจ าเดือน………………………..……………เป็นต้นไป 

 ข้อ๓.ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์…………………………หุ้นเป็นเงิน…….……………………บาท 

และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นราเดือนเดือนละ………………………………………….บาท 

 ข้อ๔.นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันในการขอกู้เงินพิเศษครั้งนี้

คือ 

 ๔.๑ท่ีดินเพื่อจ านองเป็นประกัน (ต้องแนบส าเนาภาพถ่ายโฉนดด้วย) 

  โฉนดเลขท่ี……………………………….…………………………………ระวาง……………………….

เลขท่ีดิน………………หน้าส ารวจ………………………..เล่ม……………………………หน้า………………………………….

แขวง………………………………………….เขต/อ าเภอ……………………………………..จังหวัด…………………………….

จ านวนเนื้อท่ี………………..…ไร่……………….งาน …………….วาราคาประมาณ………………..………………………… 

…………………………..บาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ…………………………………………………..……………อาย…ุ…….ปี 

ชื่อบิดา………………………..………………………………ชื่อมารดา………………………………………………………………. 

ท่ีอยู่เจ้าของกรรมสิทธ์ิ……..…………………………………………………………………………………………………….****

ท่ีดินท่ีเสนอเพื่อจ านองค้ าประกันต้องเป็นท่ีดินอันปลอดภาระจ านองรายอื่นและเป็นท่ีดินมีโฉนดแผนท่ีสังเขป

ทางไปท่ีดินท่ีจะน ามาจ านองกับสหกรณ์**** 
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 ๔.๒หลักทรัพย์อื่นๆเช่นหลักทรัพย์รัฐบาลเอกสารเงินฝากประจ าในสหกรณ์นี้หรือสถาบันการเงินอื่น

ซึ่งจะจ าน าเป็นประกัน 

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

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

 ข้อ๕ข้าพเจ้ารับรองว่าจะให้ข้อความจริงและความร่วมมือแก่กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่ง

สหกรณ์มอบให้ตรวจสอบและท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้เงินพิเศษรายนี้ 

 ข้อ๖ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินพิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์

ก าหนด 

 ข้อ๗ข้าพเจ้าจะส่งจ านวนเงินกู้พิเศษซึ่งข้าพเจ้าได้รับท้ังหมดเข้าฝากในประเภทเงินฝากในสหกรณ์

เพื่อถอนไปใช้เป็นคราวๆตามความจ าเป็น 

 ในกรณีท่ีผู้กู้ไม่อาจปฏิบัติตามความในวรรคก่อนได้ให้ชี้แจงเหตุผลด้วย…………………………………… 

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

 ข้อ๘ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรสซ่ึงพร้อมท่ีจะท าค าอนุญาตไว้ให้เป็น

หลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้ด้วย 

 ข้อ๙ข้าพเจ้าจะติดตามผลการอนุมัติของคณะกรรมการด าเนินการและปฏิบัติตามมติในเร่ืองท่ี

เกี่ยวกับค าขอกู้ของข้าพเจ้าทุกประการ 

 
      ลงชื่อ………………………………….ผู้ขอกู้ 

 

 

ค ำอนุญำตของคู่สมรส 

เขียนท่ี………………………………….. 

วันที…่…………………………………………….. 

 ข้าพเจ้า…………………………………….………………เป็นคู่สมรสของ………………………………..…………..

ได้อนุญาตให้…………………………………………………..…………กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจ ากัด 

ตามหนังสือขอกู้เงินข้างบนนี้ 

 

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

     (……………………………………………..) 

ลงชื่อ…………………………..……………………พยาน 

 (…………………….……………………..) 

 

Effective Date :16/06/2017 FM-CRE-09  REV : 00  5/6 



 

 

- 6 - 
 

 

เอกสำรประกอบค ำขอพิเศษ 

 สลิปเงินเดือน (เงินเดือนปัจจุบันผ่ำนงำนกำรเงินเซ็นรบัรองในสลิปเงินเดือน) 

 ค่ำตอบแทน และรำยได้อืน่ (ย้อนหลัง 3 เดือน) 

 ส ำเนำโฉนดหน้ำหลังถ่ำย A 4 (จ ำนวน 2 ชุด) 

   วำดแผนที่แสดงทีอ่ยู่ของที่ดิน 

  ส ำเนำบัตรประชำชน (จ ำนวน 2 ชดุ) 

   ผู้กู้คู่สมรส ผู้ขำย   

  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  (จ ำนวน 2 ชดุ) 

   ผู้กู้ คู่สมรส ผู้ขำย 

  ส ำเนำใบทะเบียนสมรสผู้กู้(จ ำนวน 2 ชุด)(ถ้ำมี) 

  หนังสือใหค้วำมยินยอมคู่สมรส (จ ำนวน 2 ชุด) (ถ้ำมี) 

  ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (จ ำนวน 2 ชุด)(ถ้ำมี) 

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

  หนังสือสญัญำจะซื้อจะขำย (ถำ้มี) 

  หนังสือยืนยันยอดหนี้คงเหลือจำกทำงธนำคำร (ถ้ำมี) 

  สมุดคู่ฝำกบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ (เล่มสเีขียว) 

 เงินค่ำตรวจสอบท่ีดิน 2,675.-บำท 
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