
                                                                        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด    คําขอกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก      ๑/๖ 
  

                 ขาพเจามีความประสงคจะขอกู เงนิกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิกตามสัญญากูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด  

                    จํานวน.........................................บาท (....................................................................................)ขาพเจาขอเสนอหลักประกนั ดังนี ้

      [   ]  1.  เปนสมาชิกสมาคม สสธท.     (1,000,000  บาท) 

 [   ]  2.  เปนสมาชิกสมาคม สส.ชสอ.  (600,000  บาท) 

      [   ]  3.  เปนสมาชิกสมาคม กสธท.     (1,000,000  บาท) 

 [   ]  4.  เปนสมาชิกสมาคม สส.สธน.  

 [   ]  5.  เปนสมาชิกสหกรณ..........................ป 

 [   ]  6.  ตองการทําประกนัสินเชือ่ในวงเงนิ.............................บาท (.................................................................)ระยะเวลาคุมครอง...............ป 

      [   ]  7.  ตองการทําประกันสนิเชื่อเต็มวงเงินตามสัญญากู ระยะเวลาคุมครองตามเกณฑที่สหกรณกําหนด  

      [   ]  8.  ไมตองการทําประกันสินเชื่อ 

             (ลงชื่อ)    ผูขอกู 

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

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

 

 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

เอกสารผูกูและคูสมรส     

   1. สําเนาบัตรประชาชน พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง จํานวน 3 ชุด 

                                2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 3 ชุด 

                 3. สําเนาใบสําคัญการสมรส/สําเนาใบสําคัญการหยา/สําเนาใบมรณบตัร จํานวน 3 ชุด 

                 4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล/เอกสารยืนยันการใชคํานําหนาและนามสกุลเดิม จํานวน 3 ชุด 

                 5. สลิปเงินเดือน ๆ ลาสุด จํานวน 1 ชุด 

      6. สําเนาโฉนดทีด่ิน หรือ นส.3 ก 

  7. หนังสือมอบอํานาจของเจาของหลักทรัพย ตามแบบฟอรมของสํานักงานที่ดินจังหวัดนาน(กรณีที่ดินไมใชช่ือของผูกู) 

                 8. หนังสือรับรองราคาประเมนิที่ดนิฉบบัจรงิ 

                 9. รูปถายส่ิงปลูกสราง (บานหรืออาคาร) จํานวน 4 รูป ใหระบทุี่อยูของบาน หรืออาคารวาอยูในโฉนดที่ดินเลขที่ใด 

               10. เอกสารใบแสดงยอดหนี้คงเหลือจากธนาคาร (กรณีไถถอนหลักทรัพยจากธนาคาร) 

  หมายเหตุ 1.  เอกสารทุกรายการตองเปนเอกสารที่ยังไมหมดอาย ุ
    2.  ใหเจาของเอกสารลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบบัดวยปากกาสีน้ําเงิน 

บันทึกของเจาหนาที่สหกรณฯ 
 1...................................................................................................................................................................................................... 

 2...................................................................................................................................................................................................... 

 3...................................................................................................................................................................................................... 

 4...................................................................................................................................................................................................... 

 

             ........................................................................เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

เอกสารหลักฐานประกอบคําขอกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวา หลักฐานถกูตองครบถวน 
 

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

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

กรรมการหรือผูแทนหนวยงาน สสอ./รพ............................. 



                                                                        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด    คําขอกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก      ๒/๖ 
  

                                         

 

                 

                   

                                                คําขอกูเงิน 

        พิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก 
                             คงตน                คงยอด            

         

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

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

เรียน     คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด       

        ขาพเจา…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ             โสด             สมรส              หยา             หมาย                            

สมาชิกเลขทะเบียนที…่..……...............…เงินเดือน/ คาจาง..........................................บาท   เสนอคําขอกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก                         

เพื่อคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวดันาน จํากัด  โปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

          ขอ 1.  ขาพเจาขอกูเงนิพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก สหกรณ  จํานวน....................................บาท (................................................................) 

โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด).................................................................................... 
 

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

 

ไถถอนธนาคาร..................................................................................เปนเงิน.............................................................................บาท 

ไถถอนธนาคาร..................................................................................เปนเงิน.............................................................................บาท 

     ขอ 2.  ขาพเจาเปน                      ขาราชการ                 ลูกจางประจํา                   ลูกจางชั่วคราว                    พนักงานราชการ        

        อื่นๆ...................................................................ตําแหนง..................................................................................................................................      

เลขประจําตัวประชาชน...........................................................สังกัดหนวยงาน (สสจ./สสอ./รพ.)...........................................................................  

ที่อยูปจจบุันบานเลขที่...................หมูที่..............ถนน................................ตําบล...............................อําเภอ......................จังหวัด..........................     

โทรศัพท............................................................................ 

     ขอ 3.  ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ   รวม.............................................หุน    เปนเงิน...............................................................บาท  

และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา........................................................บาท 

     ขอ 4.  ขาพเจามีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู ดังตอไปนี ้

  (1)  หนังสือกูสามัญที่…………........…......./…………...….…...วันที…่…………..……........……………………………..…… 

                       เพื่อ…………………………………………….………………………...............ตนเงินคงเหลือ……..…….....………...บาท 

 (2)  หนังสือกูสามัญพิเศษที.่......................./..............................วันที่............................ตนเงินคงเหลอื......................................บาท                     

 (3)  หนังสือกูฉุกเฉินที…่…….…………../………...…...........วันที่............................ตนเงินคงเหลือ.......................................บาท 

               (4)  หนังสอืกูสวัสดิการฯ......................ที่.............../..................วันที่............................ตนเงินคงเหลือ......................................บาท 

               (5)  หนังสือกูสวัสดิการเพื่อการศึกษาที่................./...................วันที่............................ตนเงินคงเหลือ......................................บาท 

               (6)  หนังสือกูสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่................/............วันที่............................ตนเงินคงเหลือ......................................บาท 

               (7)  หนังสือกูสวัสดิการเพื่อ สสธท./ สส.ชสอ. ที่............./.........วันที่............................ตนเงินคงเหลือ......................................บาท 

               (8)  ............................................................................................. วันที่............................ตนเงินคงเหลือ.....................................บาท
                                    

 

รับที่.................................................. 

วันที…่...….…/….......…./…....…..

***สําหรับเจาหนาที*่** 

สสธท.                  เปน               ไมเปน 

สส.ชสอ.               เปน               ไมเปน 

กสธท.                   เปน               ไมเปน   

     

         

หนังสือกูที…่…..……../……...........… 

วันที…่……..…/……......../……...…… 

บัญชีเงินกูที…่……......….....…………. 

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตาม

รายการที่กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้

ดวยลายมือของตนเอง โดยถูกตองและ

ครบถวน มิฉะนั้นสหกรณจะไมรับ

พิจารณา 

    

  

                         

 

 

 



                                                                        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด    คําขอกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก      ๓/๖ 
  

 ขอ 5.  ขาพเจาขอเสนอหลักทรัพยเปนหลักประกัน ดังตอไปนี้ คือ 
 

  5.1  โฉนดที่ดินเลขที.่..........................................................ซอย/หมูที่..............................ถนน......................................................... 

  ตําบล...........................................................................อําเภอ...........................................................................จังหวัด        นาน      . 

  จํานวนเนื้อที่................ไร...................งาน...................ตารางวา ราคาประเมินของสํานักงานที่ดนิตารางวาละ...........................บาท 

  สิ่งปลูกสรางเลขที่.......................................หมูที่............................ชื่อหมูบาน.................................................................................. 

  ซอย.......................ถนน......................................ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด        นาน      . 

 
  5.2  โฉนดที่ดินเลขที.่..........................................................ซอย/หมูที่..............................ถนน......................................................... 

  ตําบล...........................................................................อําเภอ...........................................................................จังหวัด        นาน      . 

  จํานวนเนื้อที่................ไร...................งาน...................ตารางวา ราคาประเมินของสํานักงานที่ดนิตารางวาละ...........................บาท 

  สิ่งปลูกสรางเลขที่.......................................หมูที่............................ชื่อหมูบาน.................................................................................. 

  ซอย.......................ถนน......................................ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด        นาน      . 

 
  5.3  โฉนดที่ดินเลขที.่..........................................................ซอย/หมูที่..............................ถนน......................................................... 

  ตําบล...........................................................................อําเภอ...........................................................................จังหวัด        นาน      . 

  จํานวนเนื้อที่................ไร...................งาน...................ตารางวา ราคาประเมินของสํานักงานที่ดนิตารางวาละ...........................บาท 

  สิ่งปลูกสรางเลขที่.......................................หมูที่............................ชื่อหมูบาน.................................................................................. 

  ซอย.......................ถนน......................................ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด        นาน      . 

 
  5.4  โฉนดที่ดินเลขที.่..........................................................ซอย/หมูที่..............................ถนน......................................................... 

  ตําบล...........................................................................อําเภอ...........................................................................จังหวัด        นาน      . 

  จํานวนเนื้อที่................ไร...................งาน...................ตารางวา ราคาประเมินของสํานักงานที่ดนิตารางวาละ...........................บาท 

  สิ่งปลูกสรางเลขที่.......................................หมูที่............................ชื่อหมูบาน.................................................................................. 

  ซอย.......................ถนน......................................ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด        นาน      . 
 

                                  แผนที่ทางไปทีด่ินที่จะใชเปนหลักทรัพยเปนหลักประกันเงินกู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด    คําขอกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก      ๔/๖ 
  

 

  ขอ 6.  ถาขาพเจาไดรบัเงินกู  ขาพเจาขอสงตนเงนิกูพรอมดวยดอกเบี้ยในอตัราตามที่สหกรณกําหนดเปนงวดรายเดือนแบบ 

                     [    ]  ตนเงินเทากันทุกงวดๆ ละ............................บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณกําหนด   จํานวน…….....….งวด 

                     [    ]  ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวดๆ ละ...........................บาท  จํานวน........................งวด  ตั้งแตเดือนที่สหกรณจายเงินกูให 

    ขอ 7. ในการรับเงินกู   ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิกใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 

    ขอ 8. ขาพเจาไดรับอนุญาตจากคูสมรสซ่ึงทําหนังสือยินยอมใหไวเปนหลักฐานทายคําขอกูและหนังสือกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิกดวย 

 

ลงชื่อ……………..………………………………… ผูขอกู            ลงชื่อ……………………………………………...คูสมรส  

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

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

   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด 
 

                                                                   

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

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

เรื่อง      ขอกูเงินพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด 

เรียน      ผูบังคับบัญชาหนวยงาน.............................................................................................. 

 ขาพเจา...........................................................................................ตําแหนง................................................................................... 

สมาชิกเลขทะเบียนที่................................................สังกัดหนวยงาน............................................................................................................ 

มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ประจําเดอืน............................................................จํานวนเงินคงเหลือ.............................................................บาท 

มีความประสงคขอกูเงนิจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด เปนเงนิ..........................................................................บาท 

(..............................................................................................................) สงชําระเดือนละ......................................................................บาท

(...................................................................................................................................) จํานวนงวดชําระ.................................................งวด  

เพื่อนําไปใชดังตอไปนี้....................................................................................................................................................................................                    

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดลงนามรับรอง ในคําขอกูเงินดวย จะเปนพระคุณย่ิง 
 

 

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

         (..........................................................................)ผูขอกู 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเห็นของกรรมการ/ผูแทนหนวยงาน                         ความเห็นของผูบังคับบัญชาหนวยงาน           

 ควรพิจารณาใหกู 
 ความเห็นเพิ่มเติม.................................................................    ทราบ 
   ไมควรพิจารณาใหกู        
 เพราะ...................................................................................  

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

ลงชื่อ.....................................................................................                  (.........................................................................) 

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

    ตําแหนง............................................................................. 

    กรรมการ/ผูแทนหนวยงาน................................................ 



                                                                        สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด    คําขอกูพิเศษหลักทรัพยแกสมาชิก      ๕/๖ 
  

รายการตอไปนี้เจาหนาทีข่องสหกรณกรอกเอง 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู 

ผูขอกูสามารถกูไดในวงเงนิ........……….................…………….บาท   

 

เงินได 

รายเดือน 

 (บาท) 

จํานวน 

เงินกู 

(บาท) 

ตนเงนิกูคงเหลือ 

สามัญ      

(บาท) 

ฉุกเฉิน 

(บาท) 

สวัสดิการ 

(บาท) 

ซื้อหุนตาม 

เงื่อนไข

(บาท) 

รวม          

(บาท) 

วงเงินกู 

คงเหลือ  

(บาท) 

        

 

หมายเหตุ     (1)   เคยผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้  หรือ ขาดสงเงนิคาหุนรายเดือน หรือไม       [   ] เคย   [   ] ไมเคย 

      (2)   สมาชิกขอกูพิเศษหลักทรพัยแกสมาชิก       [   ]  เต็มวงเงิน            [   ] ไมเต็มวงเงิน 

 

……………………………………... เจาหนาที ่

วันที…่……./……………/………… 

 

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

 

 

 

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ……….……ในการประชุมครั้งที…่……………..……เมื่อวันที…่………………………….. 

ลงมติ อนุมัต ิ

ประธานกรรมการ………………………….     เลขานุการ….......….......……………..         ผูจัดการ……………......……………… 

 


