
                    แบบคำขอ และการพจิารณาเงินกูพิเศษ                  

           สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด

       

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 

สมาชิกกรอกขอความ 

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

1.ขาพเจานาย/นาง/นางสาว........................................นามสกุล .........................................เลขสมาชิก ..................... อายุ.............ป 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน              เกิดวันที่..........เดือน...............พ.ศ..........อายุงานคงเหลือ........ป          

สถานที่ทำงาน............................................ตำแหนงงาน..................................สังกัด.......................อัตราเงินเดือน.....................บาท 

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได เบอรที่ทำงาน...............................เบอรมือถือ..................................เบอรบาน.............................. 

ที่อยูตามทะเบียนบาน บานเลขที่..............................หมู...................ตรอก/ซอย...................................ถนน................................... 

ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................รหสัไปรษณีย...............................   

สถานภาพ       โสด        สมรส  หมาย                  จำนวนบุตร...................คน 

 กรณีสมรสแลว คสูมรสชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....................................................อายุ...............ป อาชีพ………………………….. 

สถานที่ทำงาน...........................................................อัตราเงินเดือน...........................บาท  เบอรท่ีทำงาน..................................... 

เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได เบอรมือถือ..........................................เบอรที่บาน............................................ 

2.ขาพเจามีความประสงคขอกูพิเศษ  การกูพิเศษครั้งนี้เปนการกู 

        กูใหม  กูเพ่ิม กอนครบ 12 งวด  กูเพ่ิมครบ 12 งวดแลว 

3.วัตถุประสงคในการกู 

 3.1................................................................ จำนวนเงนิ ......................................................................บาท 

 3.2................................................................ จำนวนเงนิ ......................................................................บาท 

 3.3................................................................ จำนวนเงนิ ......................................................................บาท 

 3.4................................................................. จำนวนเงิน ......................................................................บาท 

 3.5.................................................................. จำนวนเงนิ ......................................................................บาท 

        3.6.................................................................. จำนวนเงิน ......................................................................บาท 

 รวมวงเงินท่ีขอกูครั้งนี้.........................................................บาท(.......................................................................) 

4.รายละเอียดตามวัตถุประสงคที่ขอกู        ซื้อที่ดิน      ซื้อบานและที่ดิน      ซื้ออาคารชุด     สรางบาน        ตอเติม/ปรับปรุง 

        ลงทุนประกอบอาชีพ          ซื้อรถยนต          ไถถอนจำนองสถาบันการเงิน        อื่นๆ 

       ซื้อที่ดนิโฉนดที่ดินเลขที่..........................ตำบล.............................อำเภอ.............................จังหวัด........................ 

       เนื้อที่...........ไร...........งาน........ตารางวา         ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ ของ.................................................................. 

 

 

 

วนัทีรับคาํขอ................................. 

คาํขอเลขที .................................. 

เจา้หนา้ทีผูรั้บเรือง........................ 

  



 

              ซื้อที่บานและที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที่..........................ตำบล.............................อำเภอ........................จังหวัด……………….. 

       เนื้อที่...........ไร...........งาน..............ตารางวา         ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิ ของ................................................................... 

       ซื้ออาคารชุดชื่อ..................................................หองชดุเลขท่ี.................................ตำบล............................................. 

       อำเภอ.................................จังหวัด………………………….. 

       เน้ือที่.........................ตารางเมตร      ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ ของ................................................................... 

              สรางบานโฉนดท่ีดินเลขที่..........................ตำบล.............................อำเภอ.........................จังหวัด………………………….. 

       เนื้อที่...........ไร...........งาน.............ตารางวา       ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ ของ..................................................................... 

.        ตอเติม/ปรับปรุงบานโฉนดท่ีดินเลขที่..........................ตำบล.............................อำเภอ......................จังหวัด................... 

        ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิ ของ.....................................................................................  

                การลงทุนประกอบอาชีพ.............................................................................................................................................. 

        ซื้อยานพาหนะ             รถใหม         รถเกา   ประเภท..........................................ยี่หอ.......................................... 

         ไถถอนจำนองจากสถาบันการเงินอ่ืน (ระบุชื่อสถาบันการเงิน) .................................................................................... 

         อื่นๆ......................................................................................... 

5. การกูเงินครั้งน้ีขาพเจาขอเสนอหลักประกัน ดังนี้ 

 5.1โฉนดที่ดินเลขท่ี.........................ตำบล..............................อำเภอ................................จังหวัด...........................................  

 5.2 โฉนดท่ีดินเลขที่.........................ตำบล..............................อำเภอ................................จังหวัด.......................................... 

 5.3 โฉนดท่ีดินเลขที่.........................ตำบล..............................อำเภอ................................จังหวัด.......................................... 

 จดทะเบียนจำนองเปนประกันโดยมี นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล...............................ทำสญัญา 

 ค้ำประกันอีกชั้นหนึ่ง ในฐานะผทูรงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

6.ยอดทนุเรือนหุนของขาพเจาขณะนี้เปนจำนวน...........................บาท และมีภาระหนี้ปจจุบัน ณ วันท่ี .....................................ดงันี้ 

 1.เงินกูพิเศษ....................................................บาท   2. เงนิกูสามัญ..................................................บาท 

 3.เงินกูฉุกเฉิน..................................................บาท 4. เงินกูโครงการฯ...........................................บาท 

 5.ภาระแทน.....................................................บาท 6. เงินกูโครงการฯ...........................................บาท 

7.ขาพเจาขอรับรอง ในขณะย่ืนแบบคำขอและพิจารณาเงินกูฉบับนี้ ตอสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟา- 

นครหลวง จำกัด ขาพเจาไมเปนบุคคลลมละลาย  ไมถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยฯ ไมวาชั่วคราวหรือเด็ดขาด และไมถูกฟองเปนจำเลย 

ในคดีลมละลาย หรือเปนบุคคลที่ศาลมีคำสั่งใหเปนคนเสมือนไรความสามารถแตประการใดและขอรับรองวา จะใหขอความจริงและ 

ความรวมมือแกคณะกรรมการดำเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งสหกรณฯมอบใหตรวจสอบและทำรายงานเกี่ยวกับคำขอกูพิเศษ 

ของขาพเจา 

      ลงชื่อ.......................................................ผขูอกู    

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

คำยินยอมคสูมรส  

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว....................................................... เปนคสูมรสของ  ผูขอกู ไดยินยอมใหผูขอกู กูเงนิของสหกรณ

ฯ ตามหนังสือน้ี 

  ลงชื่อ......................................................คูสมรส          ลงชื่อ.....................................................พยาน 

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



 

หลักฐานประกอบการยื่นกู 

 

            สำเนาโฉนดที่ดินทุกหนาเทากับฉบับจริงจนถึงปจจุบัน  จำนวน 2 ชุด  

  ใบประเมินราคาที่ดินจากสำนักงานท่ีดินในกรณีมีสิ่งปลูกสราง  และในกรณีเปนที่ดินวางเปลา สามารถพิมพได 

 จาก www.dol.go.th(กรมธนารักษ) 

                    กรณีหลักประกันเปนอาคารชุด  ตองแนบหลักฐานสัญญาซื้อ-ขาย ครั้งแรกและใบประเมินราคาจากสำนักงานที่ดิน 

  สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน  1 ชุด/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด/สำเนาทะเบียนบานและสำเนา 

 ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา  ของผูกูและคสูมรส 1 ชุด 

  ใบสลิปเงินเดือน(เดือนลาสุด) ในกรณมีีคาลวงเวลา ใหแนบยอนหลัง 2 เดือน,ใบเสร็จสหกรณฯ(เดือนลาสุด) 

   ในกรณีคูสมรสทำงานใหแนบใบเงินเดือนของหนวยงานนั้น 

  แผนที่ตั้งที่อยูปจจุบัน   แผนที่ตั้งที่ดินหลักประกัน 

  ใบเสรจ็คาธรรมเนียมเงนิกูพิเศษ 

   

   เอกสารที่ตองประกอบการพิจารณา สำหรับแตละวัตถุประสงคขอกู 

 

  หนังสือสัญญาจะซื้อจะขายบาน/ ที่ดิน หรือ ยานพาหนะ (แลวแตกรณี) 

         ใบอนุญาตกอสราง  แบบแปลนบาน พรอมกับแสดงรายละเอียดคาใชจายในการกอสราง ในกรณีสรางอาคาร 

         รายละเอียดในการปรับปรุง / ตอเติมอาคาร กรณีขยายพ้ืนท่ีตองมีแบบแนบ 

        หลักฐานยอดหนี้ลาสุด ในกรณีไถถอนจากสถาบันการเงินอ่ืน 

  แผนงาน กรณกีูเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ(ชี้แจงรายละเอียดคาใชจาย 

        อื่นๆ 

 

 คำเตือน:  โปรดกรอกขอความในคำขอกูใหสมบูรณ สหกรณฯจะลงรับคำขอกูตามลำดับเฉพาะแกผกููท่ีมีเอกสาร 

    ครบถวนตามที่ระบุเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด 
 

หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 

ตามพระราชบัญญตัิคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
      

                                                        วันที.่................................................................... 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................สมาชิกเลขท่ี............................. 

ในฐานะสมาชิกหรือผูใชบริการจากสหกรณ        ❒  “ให” ความยินยอม  ❒  “ไมให” ความยินยอม 

          ในการใหสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  จัดเก็บรวบรวม เปดเผย หรือ   

ใชขอมูลสวนบุคคลของขาพเจา ไดแกขอมูลเกี่ยวกับ ขอมูลสวนตัวตามที่ปรากฏในคำขอกูและเอกสารประกอบคำขอกู         

เชน ใบเสร็จรับเงินสหกรณฯ , ใบรายงานเงินไดและรายการเงนิหักพนักงาน , ใบรายงานขอมูลเงินได/เงินหักที่เกิดขึ้นประจำ  

, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก , ขอมูลสินเชื่อหรือหนี้ที่มีอยูกับสหกรณ และ ที่มีอยูภายนอก รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย       

ที่นำมาจดจำนอง เชน  แผนที่หลักทรัพย , ภาพถายหลักทรัพย , หนังสือประเมินราคาสำนักงานที่ดิน , ใบอนุญาตเกี่ยวกับ

สิ่งปลูกสราง เปนตน   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ใชในการพิจารณาอนุมัติเงินกู , การเปลี ่ยนแปลงหลักประกัน , ไถถอน

หลักประกัน และ การสงขอมูลไปหกัเก็บเงินกู จากหนวยงานตนสังกดั 

 ทั้งนี้ กอนการแสดงเจตนา ขาพเจาไดอานรายละเอียดจากประกาศ นโยบายความเปนสวนตัว  เอกสารชี้แจงขอมูล 

หรือไดรับคำอธิบายจากเจาหนาที่สหกรณฯ ถึงวัตถุประสงคในการเก็บรวบรวม ใชหรือเปดเผย (“ประมวลผล”) ขอมูลสวน

บุคคล และมีความเขาใจดีแลว 

 ขาพเจาใหความยินยอมหรือปฏิเสธไมใหความยินยอมในเอกสารน้ีดวยความสมัครใจ ปราศจากการบังคับหรือชักจูง 

และขาพเจาทราบวาขาพเจาสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ไดเวนแตในกรณีมีขอจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมี

สัญญาระหวางขาพเจากับสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จำกัด  ที่ใหประโยชนแก

ขาพเจาอยู  

 กรณีที่ขาพเจาประสงคจะขอถอนความยินยอม ขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมจะมีผลทำให ขาพเจาอาจ

ไดรับความสะดวกในการใชบริการนอยลง อันเนื่องมาจากขอจำกัดที่เกิดจาก ไมใหความยินยอมในการเก็บรวมรวม เปดเผย 

หรือใชขอมูล และขาพเจาทราบวาการถอนความยินยอมดังกลาว ไมมีผลกระทบตอการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลท่ีได

ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแลวกอนการถอนความยินยอม 

 

 

ลงชื่อ……………………………….………………………….……. 

(…..………........................................……………...) 

ฝ่ายเงนิกู้พิเศษ

สามัญ




