สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
เอกสารประกอบการพิจารณาขอกูพิเศษเพื่อการเคหะ ดังนี้

1. คําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะ (ตามแบบพิมพของ สอ.รพ.)
2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูกู, คูสมรส
3. สําเนาทะเบียนบานของผูกู, ผูสมรส
4. สําเนาทะเบียนสมรสของผูกู
5. สลิปเงินเดือนของผูกูฉบับสุดทายกอนยื่นกู
6. สัญญาจะซื้อจะขาย
7. สําเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหนา)
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในหองชุด
8. ผังโครงการ, แผนพับประชาสัมพันธของโครงการ
9. แผนที่สังเขป แสดงที่ตั้งของหลักทรัพย
กรณีไถถอนจํานองมีเอกสารเพิ่ม ดังนี้
10. สัญญาเงินกูจากสถาบันการเงิน
11. หลักฐานการผอนชําระหนี้ และยอดหนี้คงเหลือ
12. หลักฐานการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอาคาร เชน สัญญาซื้อขาย (ท.ด.13) คําขอเลขที่บาน
กรณีหยา
แนบสําเนาทะเบียนหยา
กรณีเสียชีวิต
แนบสําเนาใบมรณะบัตร
กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล แนบสําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
ลงชื่อ..............................................................ผูขอกู
(.............................................................)

ขั้นตอนการกูเงิน (สําหรับเจาหนาที่)
1. ยื่นคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะ พรอมเอกสาร, หลักฐานประกอบการขอกูใหครบถวน
2. นัดวันเวลาตรวจสอบและประเมินหลักประกัน พรอมชําระคาธรรมเนียมประเมิน ราคาหลักประกัน
( ประมาณ 3,000.- บาท ) และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลัง
3. รอผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู
4. ยื่นผลการประเมินเขาคณะเงินกูเพื่อพิจารณา
5. นําเขาประชุมคณะกรรมการดําเนินการ หรือขอมติดําเนินการ กรณีเรงดวนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. อนุมัติ นัดทํานิติกรรมสัญญากูยืมเงิน จํานํา/จํานองหลักประกัน
7. จายเงินกู (เมื่อทํานิติกรรมสัญญาครบถวนแลว)
***หมายเหตุ*** คาธรรมเนียมประเมิน จะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ

เลขที่รับ....................
วันที่.........................
ลงชื่อ........................เจาหนาที่

หนังสือกูพิเศษที่...................
วันที่......................................

คําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะ

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

เรียน

เขียนที่.......................................................................
วันที.่ ..............เดือน............................พ.ศ................
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

ขาพเจา..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................อายุ................ป
รับราชการหรืองานประจําในตําแหนง....................................................................สังกัด...................................................
ขอเสนอคําขอกูเงินพิเศษเพื่อการเคหะ เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาประสงคขอกูเงิน จํานวน..................................บาท (........................................................................)
ระยะเวลาผอนชําระ.............................งวด จํานวนเงินที่ขาพเจาสามารถผอนชําระได...........................................บาท/งวด
ขอ 2 วัตถุประสงคในการขอกูเงินครั้งนี้ เพื่อ
ซื้อบานพรอมที่ดิน / ซื้อหองชุด
ไถถอนจํานองจากสถาบันการเงิน
ราคาซื้อ-ขาย............................................บาท เงินมัดจํา.................................บาท เงินทุนสวนตัว..............................บาท
ภาระหนี้ซึ่งจะไถถอนคงเหลือเปน เงินตนจํานวน..........................................บาท ดอกเบี้ย........................................บาท
ติดภาระจํานองอยูกับสถาบันการเงิน.............................................................สาขา.............................................................
ขอ 3 ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปนี้
โฉนด เลขที่...........................ตําบล/แขวง.......................... หองชุดเลขที่....................ชั้นที่............เนื้อที่..............ตรม.
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................. ชื่ออาคารชุด.......................................................................
เนื้อที่โดยประมาณ..............ไร.............งาน...............วา
หองชุดแบบ.......................ตําบล/แขวง..............................
อาคารแบบ...........................เลขที่...............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด..............................
ขอ 4 ขาพเจาขอใหขอมูลเพิ่มเติมดังตอไปนี้
4.1 การศึกษาระดับ...................................................จาก.................................................................................
4.2 อาชีพ
รับราชการตํารวจ
ลูกจางประจํา
อื่นๆ............................
ตําแหนง..........................................แผนก/ฝาย.....................................โทร.........................................อายุงาน.....................ป
อัตราเงินเดือน...............................................บาท รายไดอื่นๆ จาก.......................................จํานวน..................................บาท
4.3 สถานภาพ
โสด สมรส
สมรสไมจดทะเบียน หยา
หมาย
อื่นๆ.................
ชื่อคูสมรส.................................................อายุ................. ป อาชีพ..........................................ตําแหนง....................................
สถานที่ทํางาน...................................................................ตั้งอยูที่..............................................................................................
รายได..............................................บาท จํานวนบุตร.......................คน คาใชจายตอเดือน...................................บาท
4.4 ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่..........................หมูท.ี่ ................................ซอย...................................................
ถนน.............................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต......................................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย...................................โทร...............................................................
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ขอ 5 ขาพเจารับรองวา จะใหขอมูลที่เปนจริง และใหความรวมมือแกเจาหนาที่สหกรณฯ หรือบุคคลอื่น
ซึ่งสหกรณฯ มอบใหตรวจสอบประเมินหลักทรัพยประกัน และทํารายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคําขอกูเงินพิเศษ
รายนี้อีกทั้งทราบและเขาใจวาคาธรรมเนียมประเมินและตรวจสอบหลักทรัพยประกันสหกรณฯ จะไมคืนให ไมวากรณีใดๆ
ขอ 6 เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือสัญญากูเงินใหไวตอสหกรณฯ ตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด
ขอ 7 ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับคํายินยอมจากคูสมรสซึ่งพรอมที่จะทําหนังสือใหไวเปนหลักฐาน
ขอ 8 เมื่อสหกรณฯ อนุมัติเงินกูใหแกขาพเจาตามที่เห็นสมควรแลว ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงิน
จากเงินรายไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อชําระหนี้เงินกูตามที่สหกรณฯ กําหนด
ขอ 9 ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ และระเบียบของสหกรณ ฯ ทุกประการ และยินยอมใหความรวมมือกับ
สหกรณฯ ทุกกรณี ทั้งกอนและตลอดระยะเวลาที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณฯ
ขอ 10 หากสหกรณฯ มีความจําเปนตองติดตอกับขาพเจาในเรื่องตางๆ ไมวาจะเปนการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
การจัดสงเอกสารตางๆ ตลอดระยะเวลาการผอนชําระหรือเรื่องอื่นใดขอใหติดตอกับ
ชื่อ.........................................................................สถานที่ติดตอ.................................................................................
.............................................................................................................โทร.................................................................
ขอรับรองวา ขอความทั้งหมดที่ระบุในคําขอกูนี้ เปนความจริงทุกประการ และขาพเจาไดเขาใจในหลักการ
และระเบียบการกูเงินของสหกรณฯ เปนอยางดีแลว ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว
ลงชื่อ.......................................................................ผูขอกู
(........................................................................)
……………….………………………………………………………..………………..……………………………………

บันทึกความเห็นผูบังคับบัญชา

ผูขอกูมีความจําเปนจริง และในเวลานี้ไมมีพฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากงานประจํา ทั้งนี้ผูขอกูไดลงลายมือชื่อ
ไวเปนสําคัญตอหนาขาพเจา
ลงชื่อ..............................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง..................................................................
วันที.่ .......................................................................
……………….………………………………………………………..………………..……………………………………
1.
2.
3.
4.

(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่สหกรณฯ กรอก)

ผูกูเปนสมาชิกสหกรณฯ ตั้งแต....................................................รวมระยะเวลา............................ป............................เดือน
ขณะนี้ผูขอกูมีหุนในสหกรณรวมเปนเงิน......................................................บาท (สงหุน....................................บาท/งวด)
มีเงินฝากประเภท.........................................บัญชีเลขที่...............................................จํานวน.......................................บาท
ขณะนี้ผูขอกูมีหนี้สินตอสหกรณในฐานผูกูและหรือในฐานะผูรับสภาพหนี้เงินกูคือ
4.1 หนังสือกูฉุกเฉินที่.................................................วันที.่ .....................................ระยะเวลากู................................งวด
จํานวนเงิน................................บาท คงเหลือ............................ บาท จํานวนผอนชําระ...........................บาท/งวด
4.2 หนังสือกูสามัญที่..................................................วันที.่ .....................................ระยะเวลากู................................งวด
จํานวนเงิน...............................บาท คงเหลือ............................. บาท จํานวนผอนชําระ...........................บาท/งวด
5. ผูขอกูเคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้................................งวด/ขาดสงเงินคาหุน...........................งวด
6. ขอชี้แจงอื่นๆ (ถามี)..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................เจาหนาที่สหกรณฯ
(........................................................................)
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แผนที่สังเขปทางไปทีด่ ินที่จะกูซื้อหรือจํานองกับสหกรณฯ

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
หนังสือยินยอมใหหักเงิน
ทําที่ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
วันที่...........เดือน.........................พ.ศ.....................
ขาพเจา...........................................................เลขประจําตัวประชาชน...................................... อายุ.............ป
ปจจุบันอยูบานเลขที่.......................หมูที่..................ตรอก/ซอย...................................ถนน.........................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...............................................
โทรศัพท (ที่บาน).......................................... (มือถือ)......................................ตําแหนง................................................
สังกัด........................................ปจจุบันรับเงินเดือน ๆ ละ..................บาท (................................................................)
และเปนสมาชิก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ..................................
ขอทําหนังสือมอบไวให สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ซึ่งตอไปนี้ใหเรียกวา “สหกรณ " และ/
หรื อหน วยงานที่ มี หน า ที่ เบิ ก จ า ยเงิ นที่ ข า พเจ า พึ ง ได รับ จากสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ หรื อ หน วยงานอื่ น
เพื่อหักเงินชําระหนี้ตามสัญญากูเลขที่...............................หรือคําขอกูเลขที่.................................ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจายินยอมให หนวยงานที่มีหนาที่เบิกจายเงินของทุกหนวยงาน ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
หักเงินเดือน คาจาง บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน แลวแตกรณี ที่
ขาพเจาพึงไดรับจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ สงชําระหนี้ที่ ขาพเจามีอยูกับสหกรณต ามสัญญากูหรือ คําขอกู
ดังกลาวขางตน ตามจํานวนที่สหกรณไดแจงใหทราบแทนขาพเจา
ขอ 2 ไมวาขาพเจาจะไดโอนยายไปสังกัดสวนราชการ องคการ รัฐวิสาหกิจอื่นใด นอกสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เกษียณอายุราชการ หรือ พนจากหนาที่ราชการดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่มี
หนาที่เบิกจายเงินของสวนราชการหรือ หนวยงานที่ขาพเจาโอนยายไปสังกัด หักเงินตามที่กลาวมาในขอ 1 สงชําระ
หนี้ใหแกสหกรณตามสัญญากูหรือคําขอกูดังกลาวขางตน ตามจํานวนที่สหกรณไดแจงใหทราบแทนขาพเจาได
ขอ 3 ขาพเจาสัญญาวาจะไมเพิกถอนหนังสือยินยอมใหหักเงินฉบับนี้ ทั้งหมดหรือ แมแตบางสวนเวนแต
จะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณ
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา และไดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความตรงกัน
ทุกประการ มอบไวใหสหกรณเพื่อเปนหลักฐาน และดําเนินการที่เกี่ยวของหนึ่งฉบับ อีกหนึ่งฉบับขาพเจาเปนผูเก็บ
รักษาไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................ผูใหคํายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมทุกชนิด
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)

ทําที่ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
วันที่...........เดือน................................พ.ศ. .............
ขาพเจา ..................................................................................................................อายุ..................................ป
อยูบานเลขที่..........................หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................
ขอทําความยินยอมให .............................................................................................................(ผูกู) ซึ่งเปนคูสมรสของ
ขาพเจาโดยถูกตองตามกฎหมาย มีอํานาจทํานิติกรรมทุกชนิดกับ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
และใหถือเสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจาเอง เพื่อเปนหลักฐานแหงการยินยอมนี้ ขาพเจาไดลงลายมือชื่อ
ไวเปนสําคัญตอหนาพยานผูมีนามขางทายนี้
..............................................................คูสมรสผูใหความยินยอม
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)
ขาพเจา .................................................................................................................................(ผูกู) ขอรับรองวา
เปนลายมือชื่อของ .......................................................................................................สามี / ภรรยา ของขาพเจาจริง
..........................................................ผูรับรอง (ผูกู) สามี/ ภรรยา
(............................................................)

หนังสือขอเบิกรับเงินกู
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
ทําที่ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
วันที่............เดือน...............................พ.ศ..................

เรื่อง ขอเบิกรับเงินกู
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

ตามที่ ขาพเจา...................................................................................................................................................
ไดกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด เปนจํานวนเงิน.......................................................บาท
(.......................................................................................................) ตามหนังสือสัญญากูสําหรับกูพิเศษเพื่อการเคหะ
ฉบับลงวันที่.................................................นั้น
ขา พเจา มีค วามประสงค จ ะขอเบิก รับ เงิน กู ตามหนัง สือ สัญ ญากูสํา หรับ กูพิเ ศษเพื่อ การเคหะ
จากสหกรณฯ ในวั นที่. ..................................เป นจํ า นวน..............................................................บาท
(................................................................................................................) โดยวิธีการดังนี้
ขอใหสหกรณฯ สั่งจายเช็คของสหกรณฯ โดยระบุสั่งจายและสงมอบใหแกขาพเจา
ขอใหสหกรณฯ สั่งจายเช็คของสหกรณฯ โดยระบุสั่งจายให แก บริษัทฯ / ธนาคารฯ และสงมอบใหแก
..........................................................................................................................................................................
ขอใหสหกรณฯ สั่งจายเช็คของสหกรณฯ โดยระบุสั่งจายใหแก บริษัทฯ / ธนาคารฯ และสงมอบใหแก
..........................................................................................................................................................................
ขอใหสหกรณฯ นําเงินเขาบัญชีเงินฝากที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณฯ บัญชีเงินฝากประเภท......................
.............................................................บัญชีเลขที่............................................................................................
อืน่ ๆ ...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
เมื่อสหกรณฯ ไดดําเนินการตามความประสงคของขาพเจาดังกลาวแลว ขาพเจาตกลงและยอมรับวา
ขาพเจาไดรับเงินกูที่ขอเบิกจากสหกรณฯ จํานวนดังกลาวไวครบถวนแลว และใหถือวาหนังสือฉบับนี้เปน
หลักฐานการรับเงินและเปนสวนหนึ่งของหนังสือสัญญากูพิเศษเพื่อการเคหะดวย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………….……..…………………
(...........................................................)

