รายละเอียดประกอบการกู้เงินสามัญ
วัน เดือน ปี...................................................................................................(ที่ยื่นกู้)
ชื่อสมาชิก.........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.....................................
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ข้าราชการบานาญ
สังกัด
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กลุ่มงาน.......................................................................สานัก.............................................................................
เริ่มรับราชการ เมื่อ............................................................................................................................................
เกษียณอายุ เมื่อ................................................................................................................................................
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ..................................................................................................................................
รายละเอียดของเงินกู้ - ขอยื่นกู้สามัญ
บัญชีที่ ๑ ไม่มีหนีค้ ้างกับสหกรณ์ ฯ
ทุนเรือนหุ้นที่มี จานวน ....................................................................บาท (ณ วันที่ยื่นกู้)
บัญชีที่ ๒ มีหนีค้ ้างกับสหกรณ์ ฯ
ทุนเรือนหุ้นที่มี จานวน .....................................................................บาท (ณ วันที่ยื่นกู้)
มียอดเงินกู้สามัญค้างชาระ จานวน ...................................................บาท (ณ วันที่ยื่นกู้)
มียอดเงินกู้ฉุกเฉินค้างชาระ จานวน ..................................................บาท (ณ วันที่ยื่นกู้)
ประสงค์ปิดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ไม่ประสงค์ปิดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ลงชื่อ...............................................................ผู้ขอกู้
(................................................................)
เอกสารหลักฐาน กรณีสมาชิกค้าประกัน
สาเนาสลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบันของผู้กู้ ๑ ฉบับ
สาเนาใบเสร็จสหกรณ์ ฯ เดือนปัจจุบันของผู้กู้ ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรข้าราชการของผู้กู้ ๑ ฉบับ
สาเนาสลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบันของผู้ค้าประกัน คนละ ๑ ฉบับ
สาเนาใบเสร็จสหกรณ์ ฯ เดือนปัจจุบันของผู้ค้าประกัน คนละ ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรข้าราชการ ผู้ค้าประกัน คนละ ๑ ฉบับ
หนังสือยินยอมคู่สมรสของผู้กู้
สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
โอนเลขที่บัญชี..........................................
ผู้ตรวจเอกสาร
ครบ
ไม่ครบ
ลงชื่อ...............................................................

ค้าขอกู้เงินสามัญ

รับที่...............................................
วันที่............./................./...............

เขียนที่....................................................................
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
เรียน คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ้ากัด
ข้าพเจ้า.........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................
ตาแหน่ง................................................................................กลุ่มงาน.................................................................
สานัก.......................................................โทรศัพท์............................................มือถือ........................................
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ได้รับเงินได้รายเดือนรวมทั้งสิน้ .....................................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงิน สามัญ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญ จานวน............................บาท (...............................................................)
โดยมีวัตถุประสงค์นาเงินกู้ไปใช้เพื่อ.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ในเวลานีข้ ้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ รวม.........................หุ้น เป็นเงิน..................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนในอัตราเดือนละ..................................บาท
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม นอกจากค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ
ค้าเสนอค้าประกัน

ล้าดับ

ชื่อ – สกุล

สมาชิกเลข
ทะเบียน

รับราชการหรือ
เงินได้
ท้างานประจ้าใน
รายเดือน
ต้าแหน่งและสังกัด

ข้าพเจ้าผูกพันตน
ที่จะเข้าค้าประกัน
ตามค้าขอกู้ข้างต้ นนี
จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นส้าคัญ

ค้าเตือน สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันส้าหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และจะมีหนีสิน
ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน โดยจ้านวนเงินต้นรวมทังหมดเกินกว่าสิทธิซึ่งตนจะกู้เงินสามัญไม่ได้

ค้าเตือน ผูข้ อกู้ต้องกรอกข้อความในแบบค้าขอกู้นีด้วย
ลายมือของตนเองให้ถกู ต้อง มิฉะนันสหกรณ์ฯ จะไม่รบั พิจารณา
พิจารณา

( โปรดพลิก )

-๒ข้อ ๔. ข้าพเจ้ามีหนีส้ นิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
๔.๑ เงินกู้สามัญ....................................................บาท
๔.๒ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน.......................................บาท
๔.๓ เงินกู้พิเศษ.....................................................บาท
ข้อ ๕. ถ้าข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้าพเจ้าขอชาระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันในอัตรา
ดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ กาหนด เป็นจานวน.....................งวด งวดละ............................บาท ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์ ฯ
จ่ายเงินกู้ให้
ข้อ ๖. ในการรับเงิน ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด

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

(รายการต่อไปนีเ้ จ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้กู้
จานวนเงินกู้...............................................บาท
รายได้รายเดือน
(บาท)

จากัดวงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
(บาท)

เงินต้นกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่.......................................
(๒) ข้อชีแ้ จงอื่น ๆ...............................................................................................................................

ลงชื่อ...................................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................................)
....................../......................./...................

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินได้รายเดือ น ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ
หรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับจากราชการ ณ ที่จ่าย ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
เขียนที่ ......................................................................
วันที่ .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด
2559
อาศัยอานาจตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญั ติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้า ............................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้า ราชการฝ่า ยรั ฐ สภา จ ากัด เลขสมาชิกสหกรณ์ ................................. ปัจ จุ บันเป็ น ..................................................
รับเงินเดือน ค่า จ้า ง เงินบานาญ ในสังกัดสานักงานเลขาธิการ ................................................................ จึง ทาหนัง สือ
ให้คายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด ดังนี้
๑. ข้าพเจ้า ยินยอมให้สานักการคลังและงบประมาณสานักงานเลขาธิการ ...................................................
หรือผู้มีหน้าที่ดาเนินการหักเงินงวดรายเดือนจากเงินได้รายเดือน ค่า จ้า ง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึง ได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเงินอื่นใดที่ข้า พเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์
เพื่อชาระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้าประกัน เงินฝาก ค่าธรรมเนียม เงินฌาปนกิจ และอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐ สภา จากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด เป็นลาดับแรก
ตลอดไปหลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่า ย เงินกองทุนบาเหน็จ บานาญข้าราชการ (กบข.) กฎหมายว่า ด้วยกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) โดยไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าได้ทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใด ๆ
กับเจ้าหน้าที่จ่ายเงินทั้งสิ้น
๒. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด ส่งคู่ฉบับหนังสือยินยอมฉบับนี้ให้สานักการคลังและ
งบประมาณ สานักงานเลขาธิการ .................................................................... ไว้เป็นหลักฐานด้วย
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า เอง ข้าพเจ้า ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้
จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จากัด เท่านั้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการชาระหนี้เสร็จสิ้น
ลงชื่อ ........................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ ........................................................... พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ ........................................................... พยาน
(...........................................................)

