
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  จ ากดั 
ค าขอเงินกู้พเิศษเพ่ือไถ่ถอนทีด่ินหรือทีอ่ยู่อาศัย 

 
อนุมตัจิ านวนเงนิ.................................................บาท 

 

ปัจจุบนัอาย.ุ..........................................................ปี 
ลูกจา้งบรรจุเม่ือ...................................................... 
หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ........................................ 

            วนัท่ี.....................เดือน....................................................พ.ศ......................... 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพระนครศรีอยุธยา  จ ากดั 

              ขา้พเจา้..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน..............................อายกุารเป็นสมาชิก..............................ปี 
ขอเสนอค าขอเงินกูพ้ิเศษเพื่อไถ่ถอนท่ีดินหรือท่ีอยูอ่าศยั เพื่อโปรดพิจารณาดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขออนุมติัค าเงินขอกูพิ้เศษเพื่อไถ่ถอนท่ีดินหรือท่ีอยูอ่าศยัของสหกรณ์ฯไวเ้ป็นจ านวนเงิน ....................................................... บาท 
  ( ..................................................................................)โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการช าระหน้ีท่ีมีไวก้บัสถาบนัการเงินช่ือ............................................................ 
 ขอ้ 2.  ในขณะน้ีขา้พเจา้เป็น(ขา้ราชการ, ลูกจา้งประจ า)  ต าแหน่ง.............................................ปฏิบติังานท่ี ............................................................... 
ไดรั้บเงินเดือนท่ี (ร.พ. / สสอ. / สสจ.)  ..................................................................................เงินเดือน (ตามสลิป)...........................................................บาท 
 ขอ้ 3.  ในเวลาน้ี  ขา้พเจา้มีหุน้สะสมเป็นเงิน...............................................................บาท   ส่งค่าหุน้รายเดือน....................................................บาท 
 ขอ้ 4.  ส าหรับกรณีใชหุ้น้ค ้าประกนัขา้พเจา้เสนอมูลค่าหุน้จ านวน........................................................บาท ค ้าประกนั 
 ขอ้ 5.  ส าหรับกรณีจ านวนเงินกูเ้กินกวา่ค่าหุน้  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัค ้าประกนัดงัต่อไปน้ี 
ล าดบั ช่ือ - สกลุ ลายมือผู้ค า้ เลขสมาชิก อายุ เงนิเดือน วงเงนิกู้ ค า้ไว้เป็นเงนิ 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

                          เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ ……………..…….. 
         ขอ้ 6.  ในการรับเงินกูข้า้พเจา้ขอส่งเงินตน้เป็นเงินตน้งวดรายเดือน ๆ ละเท่าๆ กนั งวดละ................................บาท  เวน้แต่งวดสุดทา้ยเป็นเงิน............................... บาท  
                         รวมเป็นจ านวน...........................งวด (รวมดอกเบ้ีย..............................เดือน  และค่าหุ้น..............................บาท รวมส่งสหกรณ์ฯ.........................................) 
 ขอ้ 7.  ในการรับเงินขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือสญัญาเงินกูพิ้เศษเพ่ือไถ่ถอนท่ีดินหรือท่ีอยูอ่าศยัให้ไวต่้อสหกรณ์ฯตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
 ขอ้ 8.  ในการกูเ้งินตามค าขอกูน้ี้  ขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาตจากคู่สมรสตามใบส าคญัยนิยอมของคู่สมรสแนบมาพร้อมค าขอกูน้ี้ 
 

 

ลงช่ือ................................................................................ผู้ขอกู้ 
(................................................................................) 

 
  ขา้พเจา้ขอรับรองภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ดงัน้ี 

ธนาคาร เป็นเงิน ส่งต่อเดือน 
   
   
   

 

ลงช่ือ................................................................................ ผู้ขอกู้ 
 

สญัญาท่ี…................/....................... 
วนัท่ี.................................................... 

ค าเตือน     ผู้ขอกู้กรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน 

 ด้วยลายมือของตนเอง 



บันทกึการพจิารณาให้ความเห็นของผู้บังคบับัญชา 
 

วนัท่ี.............................................. 
 

          ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาตามความรู้เห็น  และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอให้
ความเห็นดงัต่อไปน้ี 

1. ความมุ่งหมาย  และเหตุผลแห่งการขอกูเ้งินในค าขอกูเ้งิน  เป็นความจริง
หรือไม่เป็นความจริง 
(      ) เป็นความจริง  (     ) ไม่เป็นความจริง 

2. ในเวลาน้ีผูกู้มี้พฤติกรรมซ่ึงอาจถูกออกจากราชการ หรืองานประจ าหรือไม่ 
(      ) มี   (     ) ไม่มี 

3. ในเวลาน้ี ถึง 6 เดือนขา้งหนา้ ผูกู้มี้พฤติกรรมท่ีจะยา้ยไปรับราชการท่ี
หน่วยงานอ่ืน หรือ จงัหวดัอ่ืนหรือไม่ 

         (      ) มี    (      ) ไม่มี 
4. ผูข้อกูมี้หน้ีสินภายนอกสหกรณ์ฯ เป็นจ านวนมาก  หรือไม่ 

(      ) มี   (      ) ไม่มี 
5. ในกรณีเป็นลูกจา้งประจ า ผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั บรรจุงานมาแลว้เป็นเวลา 

(      ) ต  ่ากวา่ 5 ปี  (      ) เกินกวา่ 5 ปี 
6. ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือ ของผูข้อกู ้และผูค้  ้าประกนั จริงหรือไม่ 

(      ) เป็นความจริง  (      ) ไม่เป็นความจริง 
7. ขอรับรองวา่ผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนัไดรั้บเงินเดือนจริง ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้น

ค าขอกู ้จริงหรือไม่ 
(      ) เป็นความจริง  (      ) ไม่เป็นความจริง 

8. ความเห็นอ่ืนๆ................................................................................................ 
(      ) เป็นความจริง  (      ) ไม่เป็นความจริง 

 

            

   ลงช่ือ........................................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
                         (........................................................................) 

ต าแหน่ง....................................................................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อก าหนดในการค า้ประกนัเงนิกู้ 
1.จ านวนเงนิกู้ไม่เกนิ 850,000 บาท ก าหนดดงันี ้

1.1ใหใ้ชข้า้ราชการไม่นอ้ยกวา่  1 คน ค ้าประกนั หรือ 
1.2 ให้ใชลู้กจา้งไม่นอ้ยกว่า 2 คน ค ้าประกนั และ 
1.3 .ใชข้า้ราชการท่ีมีอายรุาชการเกินกวา่ 10 ปี อีก 1 คน 
1.4 ถา้ผูข้อกูมี้สญัญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยเ์กินกวา่ 300,000 บาท                  
      ตอ้งเพ่ิมผูค้  ้าประกนัใน  ขอ้ 1.1 , 1.2 และ 1.3  เพ่ิมอีก 1 คน 

2.จ านวนเงนิกู้ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ก าหนดดงันี ้
         2.1 ให้มีผูค้  ้าประกนั 3คน หรือ  

2.2 มีผูค้  ้าประกนั 2 คน พร้อมส าเนาใบยกสิทธิประโยชน์ ฌ.ก.ส.    
      กระทรวงสาธารณสุขท่ีระบุให้สหกรณ์ฯเป็นผูรั้บ  สิทธิ ประโยชน ์+ท าประกนั

สินเช่ือในวงเงิน 300,000 บาท หรือ 
         2.3 มีขา้ราชการค ้าประกนั 2 คน และท าประกนัสินเช่ือในวงเงิน 600,000 บาท  
หรือ  
         2.4 มีผูค้  ้าประกนั 2 คน +สมคัรสมาชิก ฌกส.สสชสอ. หรือ 
         2.5 มีผูค้  ้าประกนั 2 คน + ท าประกนั 1 ใน 3 ของวงเงินกูท้ ั้งหมด 
         2.6 จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีมีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุ้น(ท่ีปลอดจากการค ้าประกนั   
              หน้ีประเภทอ่ืน) ไม่เกิน 600,000 บาท ใหใ้ชข้า้ราชการค ้าประกนั 1 คน  
        2.7 ถา้ผูข้อกูมี้สญัญาเงินกูก้บัธนาคารพาณิชยเ์กินกวา่ 300,000 บาท  
              ตอ้งเพ่ิมผูค้  ้าประกนัใน  ขอ้ 2.1 ขอ้ 2.2 ขอ้ 2.3 ขอ้ 2.4 และ 2.5  อีก 1 คน 
  3.จ านวนเงินกู ้51- 75 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 2,500,000 บาท ก าหนดดงัน้ี 

3.1 มีผูค้  ้าประกนั 2 คน และมอบ ฌ.ก.ส.กระทรวงให้กบัสหกรณ์+ท าประกนัสินเช่ือ 
วงเงิน 300,000 บาทหรือท าประกนัสินเช่ือในวงเงิน 600,000 บาท หรือ สมคัรเป็น 
สมาชิก ฌกส สสชสอ.+ท าประกนัสินเช่ือ 1 ใน 4 ของจ านวนเงินท่ีขอกู ้  หรือ 
3.2 มีผูค้  ้าประกนั 3 คน และมอบ ฌ.ก.ส.กระทรวงให้กบัสหกรณ์+ท าประกนัสินเช่ือ
วงเงิน 300,000 บาท หรือท าประกนัสินเช่ือในวงเงิน 600,000 บาท หรือ สมคัรเป็น
สมาชิก ฌกส สสชสอ. 
3.3 มีผูค้  ้าประกนั 3 คน และท าประกนัสินเช่ือจ านวนเงินทุนประกนั 
       700,000 บาท ในกรณทีี่จ านวนเงนิที่ขอกู้ไม่ถึง 700,000 บาท ให้ท าประกนั 
        สินเช่ือเต็มวงเงนิที่ขอกู้ 
3.4 จ านวนเงินกูท่ี้มียอดเงินเกินกวา่ค่าหุ้น(ท่ีปลอดจากการค ้าประกนัหน้ี 

               ประเภทอ่ืน) ไม่ เกิน   600,000 บาท ใหใ้ชข้า้ราชการค ้าประกนั 1 คน 
3.5 ถ้าผู้ขอกู้มีสัญญาเงนิกู้กบัธนาคารพาณชิย์เกนิกว่า 300,000 บาท  
      ต้องเพิม่ผู้ค า้ประกนัใน  ข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 3.5 อกี 1 คน  

    (มติท่ีประชุมชุดท่ี 30 คร้ังที่ 2 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2560 มีผลใช้บังคับ 1 กมุภาพนัธ์ 2560) 
 

 
 

 

 
 

เอกสารประกอบการกู้เงนิ 
1. ผูกู้ ้ และผูค้  ้าประกนั ใหใ้ชส้ าเนาบตัรขา้ราชการ  หรือ                 

ส าเนาบตัรสหกรณ์ฯ หรือส าเนาบตัรประชาชน 
2. คู่สมรสผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนั ใหใ้ชส้ าเนาบตัรขา้ราชการ                 

หรือส าเนาบตัรสหกรณ์ฯ หรือส าเนาบตัรประชาชน 
3. หนงัสือยินยอมคู่สมรสผูกู้ ้–  ผูค้  ้าประกนั 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีนามสกุลในบตัรไม่ตรงกนั) 
5. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั    
         (ฉบบัจริง มีลายมือช่ือเจา้หนา้ท่ีการเงิน) 
6. หนงัสือ กพ.7  (ส าหรับกรณีผูย้ื่นกูเ้ป็นลูกจา้งประจ า) 
7.      เอกสารแสดงหน้ีสินคงเหลือกบัสถาบนัการเงิน 
กรุณาหาพยานลงลายมือช่ือในใบยนิยอมคู่สมรสมาให้ครบถ้วน 

 

       http://www.ayutthaya-coop.com 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิม่เติมที ่
  โทร 035 – 244683 หรือ 035-352181 

 


