
                              สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุลราชธานี จ ากดั 

             ค าขอกู้เงนิพเิศษ (เพ่ือการเคหะ) 
                             เขียนท่ี........................................................................................... 
       วนัท่ี................เดือน.......................................................พ.ศ................ 
 

เรียน   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากดั 
 ขา้พเจา้...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................อาย.ุ..................ปี   สงักดัหน่วย 
ขา้ราชการ / ลูกจา้งประจ า / วทิยาลยัพยาบาล / พนกังานของรัฐ   ขอเสนอค าขอกูเ้งินพิเศษ (เพื่อการเคหะ) เพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ประสงคข์อกูเ้งิน  จ านวน...............................................บาท (......................................................................................) 
ระยะเวลาผอ่นช าระ............................ปี  จ านวนเงินท่ีขา้พเจา้สามารถผอ่นช าระไดต้่อเดือน............................................................บาท 
 ขอ้ 2.  วตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้งินคร้ังน้ี เพ่ือ 
       □   ซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน / ซ้ือหอ้งชุด       □   ปลูกสร้าง / ต่อเตมิ / ปรับปรุง  บา้นบนท่ีดินของตนเอง 
       □   ไถ่ถอนจ านองจากสถาบนัการเงิน  □   ซ้ือท่ีดินเปล่าเพ่ือการเคหะ 
฿ ภาระหนีซ่ึ้งจะไถ่ถอนคงเหลือเป็น  เงินตน้จ านวน..............................................................บาท ดอกเบ้ีย..............................................บาท 
    ติดภาระจ านองอยูก่บัสถาบนัการเงิน..................................................................................สาขา.................................................................. 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี 

โฉนด / น.ส.3ก เลขท่ี..................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ................................................จงัหวดั...................................... 
เน้ือท่ีโดยประมาณ..................ไร่..................งาน..........................วา2 
อาคารแบบ................................................เลขท่ี................................. 

หอ้งชุดเลขท่ี..............................ชั้นท่ี...............เน้ือท่ี.....................ม.2 
ช่ืออาคารชุด....................................................................................... 
หอ้งชุดแบบ...................................ต าบล........................................... 
อ าเภอ...........................................จงัหวดั......................................... 

 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ขอใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
            4.1 การศึกษาระดบั...........................................................จาก.................................................................................................... 
            4.2 อาชีพ      □  รับราชการ       □  ลูกจา้งประจ า        □  พนกังานราชการ       □  อ่ืน ๆ....................................................... 
ต าแหน่ง......................................................แผนก/ฝ่าย.....................................................โทร...............................................อายงุาน...........ปี 
อตัราเงินเดือน..................................................บาท รายไดอ่ื้น ๆ จาก................................................จ านวน...................................บาท/เดือน 
           4.3 สถานภาพ  □  โสด       □  สมรส       □  สมรสไม่จดทะเบียน     □  หมา้ย    □  อ่ืน ๆ.................................................... 
ช่ือคู่สมรส...............................................................อาย.ุ..............ปี  อาชีพ................................................ต  าแหน่ง......................................... 
สถานท่ีท างาน......................................................................ตั้งอยูท่ี่.................................................................................................................. 
รายได.้..............................................บาท/เดือน    จ านวนบุตร..................คน  ค่าใชจ่้ายต่อเดือน..................................................บาท 
           4.4 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น  เลขท่ี..........................หมู่ท่ี....................ซอย.................................................................................... 
ถนน......................................................................ต าบล..............................................................อ าเภอ.......................................................... 
จงัหวดั...................................................................รหสัไปรษณีย.์...........................................โทร.................................................................. 
 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้รับรองวา่  จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง และใหค้วามร่วมมือแก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ        หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงสหกรณ์ฯ มอบให ้
ตรวจสอบประเมินหลกัทรัพยป์ระกนั และท ารายงานประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษรายน้ี    อีกทั้งทราบและเขา้ใจวา่ 
ค่าธรรมเนียมประเมินและตรวจสอบหลกัทรัพยป์ระกนัสหกรณ์ฯ จะไม่คืนให ้ ไม่วา่กรณีใด ๆ 

 
 

ค าขอท่ี........................................ 
วนัท่ี............./................/............. 

หนงัสือกูท่ี้................................... 
วนัท่ี............/.............../................ 
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 ขอ้ 6.  เม่ือไดรั้บอนุมติัเงินกู ้ขา้พเจา้จะท าหนงัสือสญัญากูเ้งิน ใหไ้วต้่อสหกรณ์ฯ ตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
 ขอ้ 7. ในการกูเ้งินตามค าขอกูน้ี้ ขา้พเจา้ไดรั้บค ายนิยอมจากคู่สมรสซ่ึงพร้อมท่ีจะท าหนงัสือใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขอ้ 8.  เม่ือสหกรณ์ฯ อนุมติัเงินกูใ้หแ้ก่ขา้พเจา้ตามท่ีเห็นสมควรแลว้   ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้น่วยงานตน้สงักดัหกัเงินจาก 
เงินรายไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
 ขอ้ 9. ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ และยนิยอมใหค้วามร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ  
ทุกกรณี ทั้งก่อนและตลอดระยะเวลาท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์ฯ 
 ขอ้ 10.  หากสหกรณ์ฯ มีความจ าเป็นตอ้งติดต่อกบัขา้พเจา้ในเร่ืองต่าง ๆ  ไม่วา่จะเป็นการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม การจดัส่ง 
เอกสารต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการผอ่นช าระหรือเร่ืองอ่ืนใด ขอใหติ้ดต่อกบั 
      ช่ือ......................................................................................สถานท่ีติดต่อ........................................................................ 
                ..........................................................................................................โทร........................................................................ 
 ขอรับรองวา่ ขอ้ความทั้งหมดท่ีระบุในค าขอกูน้ี้  เป็นความจริงทุกประการ  และขา้พเจา้ไดเ้ขา้ใจในหลกัการและระเบียบการ 
การกูเ้งินของสหกรณ์ฯ เป็นอยา่งดีแลว้  ยนิยอมท่ีจะปฏิบติัตามระเบียบดงักล่าว 
 
          ลงช่ือ...................................................................................ผูข้อกู ้
                (.......................................................................................) 

   

            บันทกึความเห็นผู้บังคบับัญชา                                                  ควรอนุมติั                          ไม่ควรอนุมติั 
 ผูข้อกูมี้ความจ าเป็นจริง และในเวลาน้ีไม่มีพฤติการณ์ซ่ึง           
อาจถูกออกจากงานประจ า  ทั้งน้ี ผูข้อกูไ้ดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั                      ( ลงช่ือ)  ............................................ผูจ้ดัการ 
ต่อหนา้ขา้พเจา้                                                                                                        (.............…………………………….) 
ลงช่ือ........................................................................................                                    ควรอนุมติั                              ไม่ควรอนุมติั  
  (.........................................................................................)                                   
 ต  าแหน่ง............................................................................                            ( ลงช่ือ)...............................................ประธานกรรมการเงินกู ้ /          
 วนัท่ี...................................................................................                             (.............………………………….….) กรรมการเงินกู ้

         (รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ กรอก) 
1. ผูกู้เ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ตั้งแต่..................................................................รวมระยะเวลา....................ปี..............................เดือน 
2. ขณะน้ีผูข้อกูมี้หุน้ในสหกรณ์รวมเป็นเงิน...................................................บาท (ส่งหุน้..................บาท/งวด ส่งแลว้..........งวด 
3. มีเงินฝาก.......................................................บญัชีเลขท่ี................................................จ านวน..............................................บาท 
4. ขณะน้ีผูข้อกูมี้หน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้แ้ละหรือในฐานะผูรั้บสภาพหน้ีเงินกู ้คือ 

4.1 หนงัสือกูฉุ้กเฉินท่ี....................................................วนัท่ี................................................ระยะเวลากู.้..........................เดือน 
จ านวนเงิน.................................................บาท คงเหลือ......................................................บาท จ านวนผอ่นช าระ...................................บาท 
         4.2 หนงัสือกูส้ามญัท่ี.......................................................วนัท่ี.................................................ระยะเวลากู.้.........................เดือน 
จ านวนเงิน.................................................บาท คงเหลือ......................................................บาท จ านวนผอ่นช าระ....................................บาท 

5. ผูข้อกูเ้คยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี........................................งวด / ขาดส่งเงินค่าหุน้......................งวด 
6. ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถา้มี)................................................................................................................................................................. 

 
           (ลงช่ือ)..........................................................................    เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
       วนัท่ี....................................................................... 



 
         - 3 - 

  แผนทีสั่งเขปทางไปทีด่ินทีจ่ะกู้ซ้ือหรือจ านองกบัสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 
 

 
 
 

 



           หนังสือสัญญากู้เงนิพเิศษ (เพ่ือการเคหะ) 
หนงัสือกูเ้งินท่ี..................................   เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอ์ุบลราชธานี จ ากดั 
          วนัท่ี.................................................................................................. 
 ขา้พเจา้.............................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค ์
อุบลราชธานี จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี............................อาย.ุ.............ปี ท่ีอยูเ่ลขท่ี.....................หมู่................ซอย............................................... 
ถนน..................................................ต าบล..........................................อ าเภอ........................................จงัหวดั................................................ 
รหสัไปรษณีย.์............................. ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผู้กู้”  ขอท าหนงัสือสญัญาฉบบัน้ีใหไ้วแ้ก่ สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “ผู้ให้กู้”  มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ผูกู้ไ้ดย้มืเงินจากผูใ้หกู้เ้ป็นจ านวนเงิน...........................................บาท(..............................................................................). 
และผูกู้ไ้ดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวจากผูใ้หกู้ถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ในวนัท าหนงัสือสญัญาน้ี 
 ขอ้ 2. ผู้กู้สัญญาว่าจะน าเงนิกู้รายนีไ้ปใช้เฉพาะเพ่ือความมุ่งหมาย....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................เท่านั้น 
 หากผู้กู้ปฏบิัตผิดิสัญญานี ้ผู้ให้กู้มสิีทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ ช าระหนีเ้งนิกู้ทั้งหมดพร้อมดอกเบีย้คืนให้แก่ผู้ให้กู้ได้ทนัท ีโดยไม่จ าต้องรอ 

จนกว่าสัญญาครบก าหนดหรือต้องบอกกล่าวอกี 
 ขอ้ 3. ผูกู้ต้กลงใหผู้ใ้หกู้คิ้ดดอกเบ้ียเงินกูจ้  านวนดงักล่าวในขอ้ 1. นบัตั้งแต่วนัท่ีท าสญัญาฉบบัน้ี ใหใ้ชอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีเงินกูพิ้เศษ 
เพ่ือการเคหะ ซ่ึงคิดในอตัราร้อยละ.......................................ต่อปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี.............................................................................ถึงวนัท่ี 
...............................................................และในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ...................ต่อปี ตั้งแต่วนัท่ี..................................................................... 
ถึงวนัท่ีครบก าหนดสญัญา แต่ทั้งน้ีไม่เป็นการตดัสิทธิผูใ้หกู้ท่ี้จะประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียใหม่ ในระหวา่งอายสุญัญากูโ้ดยไม่ตอ้ง 
ไดรั้บความยนิยอมจากผูกู้ ้โดยผู้ให้กู้แจ้งให้ผู้กู้ทราบในใบเสร็จรับเงนิ หรือตามท่ีอยูผู่กู้ท่ี้ระบุในสญัญาน้ี 
          ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามวรรคก่อน ผูกู้ย้นิยอมโดยส้ินเชิง ใหผู้ใ้หกู้คิ้ดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีเปล่ียนแปลง 
ไปนั้นได ้และใหถื้อปฏิบติัเช่นน้ีต่อไป จนกวา่ผูกู้จ้ะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
          ผูกู้จ้ะช าระดอกเบ้ียดงักล่าวตามวรรคแรกใหแ้ก่ผูใ้หกู้เ้ป็นงวดรายเดือน ภายในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ าหรับงวดนั้น ๆ เร่ิมตั้งแต ่
เดือนของวนัท่ีท าสญัญาฉบบัน้ี เป็นตน้ไป จนกวา่ผูกู้จ้ะช าระคืนเงินตน้ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ค้รบถว้น 
 ขอ้ 4. ผูกู้จ้ะช าระเงินตน้ท่ีกูย้มืตามสญัญาน้ีทั้งหมดคืนใหแ้ก่ผูกู้ ้ภายในก าหนด............................เดือน นบัแต่วนัท าสญัญาน้ี โดย 
ผอ่นช าระเป็นงวดรายเดือนทุกส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ าหรับงวดนั้น ๆ เร่ิมตั้งแต่เดือนของวนัท่ีท าสญัญาฉบบัน้ีเป็นตน้ไป จนกวา่ผูกู้จ้ะช าระคืน 
เงินตน้ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ค้รบถว้น 
          หากผู้กู้ไถ่ถอนจ านอง ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่............................................................ผู้กู้ยอมเสียค่าธรรมเนียมไถ่ถอน
ก่อนก าหนด ให้แก่ผู้ให้กู้ในอตัราร้อยละ 3  ของภาระหนีค้งเหลือ 
 ข้อ 5. การผ่อนช าระเงนิต้นและดอกเบีย้ ในอตัราทีก่ าหนดตามข้อ 3. และข้อ 4. นั้น  ภายในระยะเวลา 3 ปีแรก ผู้กู้ต้องช าระรวมกนั 

เดือนละ.........................................บาท    เท่านั้น 

           ในกรณีทีผู้่ให้กู้ ปรับอตัราดอกเบีย้ให้สูงขึน้ เป็นเหตุให้อตัราผ่อนช าระรายเดือนตามวรรคก่อนไม่เพยีงพอช าระหนีใ้ห้ 

หมดส้ินภายในระยะเวลาทีก่ าหนดตาม ข้อ 4.  กรณีนีผู้้กู้ยอมให้ ผู้ให้กู้ก าหนดอตัราผ่อนช าระใหม่ได้ และถือว่าเป็นอตัราผ่อนช าระใหม่ 

ทีผู้่กู้จะต้องช าระตามสัญญานี ้โดยผู้ให้กู้จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบตามทีอ่ยู่ของผู้กู้ทีร่ะบุในสัญญานี ้
 ขอ้ 6. ผูกู้ต้กลงยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือพนกังานผูมี้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนหกัเงินรายไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย 
เพ่ือส่งต่อผูใ้หกู้ต้ามจ านวนเงินงวดช าระหน้ีท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 5. โดยผูกู้จ้ะไม่เพิกถอนความยนิยอมหรือกระท าการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง 
การหกัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้เพ่ือส่งช าระหน้ีแก่ผูใ้หกู้ ้
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 ข้อ 7. หากผู้กู้ผดินัดช าระเงนิกู้ไม่ว่าจะเป็นเงินในส่วนของเงินต้นหรือดอกเบี้ยงวดหนึ่งงวดใด หรือผดิสัญญาข้อหนึ่งข้อใด 

ผู้กู้ตกลงให้ถอืว่าผู้กู้ผดินัดช าระหนี้ทุกงวด และผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้กู้ช าระหนี้ทีค้่างช าระทัง้หมดคนืให้แก่ผู้ให้กู้ได้โดยไม่จ าต้อง 

รอจนกว่าสัญญาครบก าหนดและยอมให้ ผู้ให้กู้คดิดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ทีค้่างช าระทัง้หมดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี โดยระยะเวลาตามที ่
คณะกรรมการเงินกู้ก าหนด หรือด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้หมวด 9 กไ็ด้ นับตัง้แต่วนัทีผ่ดินัดช าระหนี้เป็นต้นไป 

โดยต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือก่อนสามสิบวนั 
 ขอ้ 8. ผูกู้ต้กลงยนิยอมจดัการประกนัภยัส่ิงปลูกสร้าง หรือหอ้งชุดท่ีจ านองเป็นประกนัตามสญัญาน้ี และระบุในกรมธรรม ์
ประกนัภยั ใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูรั้บประโยชน์แต่ผูเ้ดียวโดยใหน้ าช าระหน้ีเงินกูข้องผูกู้ ้และยนิยอมใหผู้ใ้หกู้ห้รือบุคคลท่ีผูใ้หกู้ม้อบหมาย 
เป็นผูเ้ก็บรักษากรมธรรมป์ระกนัภยัไวเ้อง 
 บรรดาค่าธรรมเนียมและเบ้ียประกนัภยัท่ีตอ้งช าระ อนัเก่ียวกบัการประกนัภยัและการต่ออายสุญัญาดงักล่าว ผูกู้เ้ป็นผูช้  าระเอง 
ทั้งส้ินตลอดไปทุกปี จนกวา่จะช าระเงินกูเ้สร็จส้ิน ทั้งน้ีผูกู้ต้กลงยนิยอมดว้ยวา่ ใหผู้ใ้หกู้เ้ป็นผูด้  าเนินการเอาประกนัภยัและช าระ 
เบ้ียประกนัภยัแก่บริษทัผูรั้บประกนัภยัแทนผูกู้ ้โดยหกัจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ด้ว้ยเช่นกนั 
 ขอ้ 9. ในระหวา่งท่ีผูกู้ช้  าระหน้ีแก่ผูใ้หกู้ย้งัไม่เสร็จส้ิน ผูกู้ส้ญัญาวา่จะไม่ท าใหเ้ส่ือมราคาหรือท าใหล้ดนอ้ยถอยลงซ่ึงหลกัประกนั 
ไม่ก่อภาระผกูพนั และจะไม่ปฏิบติัการใด ๆ เช่น เปล่ียนแปลง ร้ือถอน ยา้ยไปเสีย หรือโอนไปใหผู้อ่ื้น ซ่ึงทรัพยท่ี์จ านองเป็นประกนัหน้ี 
เงินกูไ้วก้บัผูใ้หกู้ ้เวน้แตจ่ะไดรั้บความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูใ้หกู้ ้และยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีของผูใ้หกู้ผู้มี้หนา้ท่ี เขา้ตรวจสอบดู 
หลกัทรัพยท่ี์จ านองเป็นประกนัไดทุ้กเม่ือ ในวนัเวลาท่ีผูใ้หกู้เ้ปิดด าเนินการ 
 ข้อ 10. ถ้าผู้กู้ตกเป็นผู้ผดิสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ให้ถอืว่าผู้กู้ผดินัดช าระหนี้ และผู้กู้ยอมรับผดิชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจาก 

การผดิสัญญาให้แก่ผู้ให้กู้  รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการเตือน เรียกร้องทวงถาม ด าเนินคด ีและบังคบัช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้จนเตม็จ านวน 

ทุกอย่างทุกประเภท 

 ข้อ 11. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคบัและระเบียบของ สอ.รพ.สรรพสิทธิฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการกู้เงินในคร้ังนี้แล้ว และให้ถอืว่าเป็น 

ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผดิระเบียบ และข้อบังคบั ให้ถอืว่าผดิสัญญา และเงินกู้เป็นอันถงึก าหนดช าระคนืทนัท ีโดยไม่ 

ค านึงถงึระยะเวลาในสัญญากู้เงิน และให้ผู้ให้กู้ด าเนินการตามข้อ 7. ได้ 
 ขอ้ 12. ผูกู้ย้อมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ว้า่ ถา้ผูกู้ล้าออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้เป็นลายลกัษณ์ 
อกัษรใหผู้ใ้หกู้ท้ราบ และจดัการช าระหน้ีซ่ึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้หกู้ใ้หเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
 ถ้าผู้กู้ไม่จดัการช าระหนีใ้ห้เสร็จส้ินตามทีก่ล่าวในวรรคก่อน ผู้กู้ยนิยอมให้เจ้าหน้าทีผู้่จ่ายเงนิสะสมส าหรับข้าราชการบ าเหน็จ 
บ านาญ เงนิกองทุน กบข. เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือเงนิอ่ืนใดทีท่างราชการหรือนายจ้างพงึจ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงนิดงักล่าวเพ่ือช าระหนี ้
แก่ผู้ให้กู้จนเสร็จส้ินก่อน 
 ขอ้ 13. หากผูกู้ไ้ดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ผูกู้ต้อ้งแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยทนัที ถา้ผูกู้มิ้ไดแ้จง้ให ้
ผูใ้หกู้ท้ราบ และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัหน้ีตามสญัญาน้ี ใหถื้อวา่ผูกู้ย้งัคงมีภูมิล าเนาอยูต่ามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือน้ีทุกประการ และ 
ผูกู้ใ้หผู้ใ้หกู้ด้  าเนินคดีไดท่ี้ศาลจงัหวดั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งส านกังานผูใ้หกู้ ้
 ขอ้ 14. ผูกู้ม้อบสิทธิในหุน้รวมทั้งสิทธิการโอนเงินค่าหุน้ท่ีสะสมค่าหุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิ 
ประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั ซ่ึงช าระเตม็มูลค่าแลว้ ณ วนัท่ีท าสญัญาน้ี จ านวนทั้งหมด และเงินสะสมค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูร่วมทั้งท่ีจะมีเพ่ิมข้ึน 
ต่อไปภายหนา้ทั้งส้ิน ใหเ้ป็นสิทธิของผูใ้หกู้เ้พ่ือท่ีจะไดน้ าไปช าระหน้ี ในบรรดาท่ีผูกู้มี้ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งช าระหน้ี แก่ผูใ้หกู้ ้ทั้งน้ีเวน้แต ่
ภาระหน้ีนั้นจะเกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยู ่ ผูกู้จ้ะไดจ้ดัใหมี้หลกัทรัพยอ่ื์น เป็นประกนัตามท่ีผูใ้หกู้ก้  าหนด 
 อน่ึง ในการน าเงินสะสมค่าหุน้ของผูกู้ด้งักล่าวในวรรคแรก หากผูกู้ไ้ม่สามารถช าระคืนหน้ีเงินกูไ้ด ้ไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ดี ผูกู้ย้นิยอม 
ใหผู้ใ้หกู้ ้หกัเงินสะสมค่าหุน้ทั้งส้ินของผูกู้ช้  าระหน้ีซ่ึงผูกู้มี้ภาระผกูพนัอยูก่บัผูใ้หกู้ก่้อนเจา้หน้ีรายอ่ืน ไดทุ้กเวลาท่ีผูใ้หกู้เ้ห็นสมควร ไม่วา่ 
หน้ีเงินกูต้ามสญัญาน้ีจะถึงก าหนดช าระแลว้หรือไม่  เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตามสญัญาน้ี ผู้กู้ขอจ าน าหุ้นและสิทธิใด ๆ ทีม่อียู่ใน 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุลราชธานี จ ากดั รวมทั้งท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ของผูกู้ท้ ั้งหมดเป็นประกนั 
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เตม็วงเงินและใหถื้อวา่เป็นการบอกกล่าวการจ าน าหุน้และสิทธิในหุน้กบัผูใ้หกู้แ้ลว้  โดยผูใ้หกู้มี้สิทธิบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นท่ี 
เป็นประกนัไดท้นัที  หากไดเ้งินจากการบงัคบัช าระหน้ีไม่เพียงพอช าระหน้ีตามสญัญากูน้ี้อยูจ่  านวนเท่าใด  ผูกู้ต้กลงชดใชใ้นจ านวนหน้ี 
ท่ียงัคา้งช าระอยูใ่หจ้นครบถว้น 
 ขอ้ 15. ถา้ผูกู้มี้เงินฝากอยูก่บัผูใ้หกู้ ้ ไม่วา่จะเป็นเงินฝากประเภทใด ทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้ในวนัท าสญัญาน้ีหรือท่ีจะมีข้ึนต่อไปใน 
ภายหนา้ทุกบญัชี  ผูกู้ย้นิยอมใหห้กัเอาเงินฝากดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ีย (ถา้มี) มาช าระหน้ีไดทุ้กเวลาท่ีผูใ้หกู้เ้ห็นสมควร ไม่วา่หน้ีเงินกู ้
ตามสญัญาน้ีจะถึงก าหนดช าระแลว้หรือไม่ 
 ข้อ 16. ในกรณีที ่การให้ความยนิยอม และ/หรือการมอบอ านาจ หรือการจ าน า แก่ผู้ให้กู้หรือผู้รับจ าน า ตามทีก่ล่าวในหนงัสือ 

ฉบับนีเ้ป็นกรณีทีต้่องท าเป็นหนังสือหรือต้องมหีลกัฐานเป็นหนังสือ ให้ถือว่าหนังสือสัญญากู้เงนิฉบบันี ้เป็นหนังสือให้ความยนิยอม 

และหนงัสือมอบอ านาจ หรือสัญญาจ าน าเพ่ือการดงักล่าวในทุกกรณี และการให้ความยนิยอม และ/หรือการมอบอ านาจดงักล่าว มอิาจ 

ถูกยกเลกิเพกิถอนโดย ผู้กู้หรือผู้จ าน าแต่เพยีงฝ่ายเดยีวได้ จนกว่าผู้ให้กู้หรือผู้รับจ าน าจะได้รับช าระหนี ้และ/หรือค่าเสียหายตามสัญญา 
กู้เงนิครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 เพ่ือเป็นประกนัการปฏิบติัตามสญัญาน้ีผูกู้ข้อจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง............................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................และตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูพิ้เศษ โดยขา้พเจา้ นาย / นาง/นางสาว................................. 
..................................................................................................................ไดท้ าสญัญาค ้าประกนัใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ฯ เป็นประกนัเตม็วงเงิน 
ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ไ้วเ้ป็นหลกัประกนั โดยผูใ้หกู้มี้สิทธิบงัคบัช าระหน้ีจากทรัพยสิ์นท่ีเป็นประกนั หากไดเ้งินจากการบงัคบัช าระหน้ีไม่เพียงพอ 
ช าระหน้ีตามสญัญากูน้ี้อยูจ่  านวนเท่าใด ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั ตกลงชดใชใ้นจ านวนหน้ีท่ียงัคา้งช าระอยูใ่หจ้นครบถว้น 
 
 ผูกู้ไ้ดต้รวจอ่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาน้ีโดยตลอดแลว้ และเห็นวา่ตรงตามเจตนาของผูกู้ ้จึงไดล้งลายมือไวต้่อหนา้พยาน 
เป็นส าคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้  สญัญามีทั้งหมด 2 ฉบบั ๆ น้ี ส าหรับ..................................................................................... 
 
    ลงช่ือ............................................................................................ผูกู้ ้
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          หลกัฐานการรับเงนิกู้พเิศษ (เพ่ือการเคหะ) 
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