
 

รายละเอียดประกอบการกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ 
 

วัน เดอืน ปี...................................................................................................(ที่ย่ืนกู้) 

ช่ือสมาชิก.........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก..................................... 

               ข้าราชการ                ลูกจ้างประจ า                 พนักงานราชการ             ข้าราชการบ านาญ 

สังกัด         ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

กลุ่มงาน.......................................................................ส านัก.............................................................................

เร่ิมรับราชการ  เม่ือ............................................................................................................................................ 

เกษียณอายุ  เม่ือ................................................................................................................................................ 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  เม่ือ.................................................................................................................................. 
 

               รายละเอียดของเงินกู้  -  ขอย่ืนกู้พเิศษเพื่อการเอนกประสงค์ 

บัญชีที่  ๑  ไม่มีหน้ีค้างกับสหกรณ์ ฯ 

  ทุนเรือนหุ้นที่มี  จ านวน ....................................................................บาท  (ณ วันที่ย่ืนกู้) 

บัญชีที่  ๒  มีหน้ีค้างกับสหกรณ ์ฯ 

  ทุนเรือนหุ้นที่มี จ านวน .....................................................................บาท  (ณ วันที่ย่ืนกู้) 

  มียอดเงินกู้สามัญค้างช าระ จ านวน ...................................................บาท  (ณ วันที่ย่ืนกู้) 

  มียอดเงินกู้ฉุกเฉินค้างช าระ จ านวน ..................................................บาท  (ณ วันที่ย่ืนกู้) 
  

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

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

เอกสารหลักฐาน กรณีสมาชิกค ้าประกัน 

   ส าเนาสลปิเงินเดอืน เดอืนปัจจุบันของผู้กู ้  ๑  ฉบับ 

    ส าเนาใบเสร็จสหกรณ์ ฯ เดอืนปัจจุบันของผู้กู ้ ๑  ฉบับ 

  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรข้าราชการของผู้กู ้  ๑  ฉบับ 

   ส าเนาสลิปเงินเดอืน เดอืนปัจจุบันของผู้ค้ าประกัน  คนละ  ๑  ฉบับ     

    ส าเนาใบเสร็จสหกรณ ์ฯ เดอืนปัจจุบันของผู้ค้ าประกัน  คนละ  ๑  ฉบับ 

                  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาบัตรข้าราชการ ผู้ค้ าประกัน  คนละ   ๑  ฉบับ  

    ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สส.ชสอ    

  ส าเนาบัตรสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ สสอ.รรท 

  ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 

  โอนเลขที่บัญชี.......................................... 
 

                                                            ผู้ตรวจเอกสาร 

                                        ครบ 

                      ไม่ครบ   
 

      ลงช่ือ............................................................... 



 

 

 

 

ค้าขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 
 

                                    
 

 

 

 

 

เขียนที่.................................................................... 

      วันที่............เดอืน.............................พ.ศ................ 
 

เรยีน   คณะกรรมการด้าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ้ากัด 
 

  ข้าพเจ้า.........................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก............................ 

ต าแหน่ง................................................................................กลุ่มงาน................................................................. 

ส านัก.......................................................โทรศัพท์............................................มือถอื........................................ 

          ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร                     ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ได้รับเงินได้รายเดอืนรวมทั้งสิน้.....................................บาท ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ 

ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์   จ านวน.....................................บาท

(...............................................................) โดยมีวัตถุประสงค์น าเงินกู้ไปใช้เพ่ือ................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

  ข้อ ๒.  ในเวลาน้ีข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ รวม.........................หุ้น เป็นเงิน..................................บาท 

และขา้พเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืนในอัตราเดอืนละ..................................บาท 

ข้อ ๓.  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนีเ้พ่ิมเติม นอกจากค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยูใ่นสหกรณ์ฯ 

ค้าเสนอค ้าประกัน 

ล้าดับ ช่ือ – สกุล 
สมาชิกเลข

ทะเบยีน 

รับราชการหรอื

ท้างานประจ้าใน

ต้าแหน่งและสังกัด 

 

เงินได ้

รายเดือน 

 

ข้าพเจ้าผูกพันตน 

ท่ีจะเข้าค ้าประกัน

ตามค้าขอกู้ข้างต้นนี 

จึงลงลายมือช่ือไว้ 

เป็นส้าคัญ 

      

      
 

          และขา้พเจ้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์  ๒ สมาคม ดังนี้ 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ) 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท) 

 

( โปรดพลกิ ) 

รับที่............................................... 

วันที่............./................./............... 

 



 

 

- ๒ - 
 

 

ข้อ ๔. ข้าพเจ้ามีหน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้้ ดังต่อไปนี้ 

๔.๑ เงินกู้สามัญ....................................................บาท 

๔.๒ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน.......................................บาท 

ข้อ ๕. ถ้าข้าพเจ้าไดรั้บอนุมัติเงินกู้ ข้าพเจ้าขอช าระเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดอืนเท่ากันในอัตรา

ดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ ก าหนด เป็นจ านวน.....................งวด งวดละ............................บาท ต้ังแต่เดอืนที่สหกรณ์ฯ

จ่ายเงินกู้ให้ 

ข้อ ๖. ในการรับเงิน ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสอืสัญญาเงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบ

ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 

 

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

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

 

                                                                                                                                                                                                     
 

 

(รายการต่อไปนีเ้จ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กรอกเอง) 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้กู้ 

จ านวนเงินกู้...............................................บาท 
 

รายได้รายเดือน 

(บาท) 

จ ากัดวงเงินกู้ 

(บาท) 

เงินต้นกู้คงเหลือ 
วงเงินกู้คงเหลือ 

(บาท) 
สามัญ 

(บาท) 

เพ่ือเหตุฉุกเฉิน

(บาท) 

รวม  

(บาท) 

      
 

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืนหรือไม่....................................... 

    (๒) ข้อชีแ้จงอื่น ๆ............................................................................................................................... 
 

  

                                                                                                                                                        

ลงช่ือ...................................................................เจ้าหน้าที่ 

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

                                                               ....................../......................./................... 

 
 

 

 

 

ค้าเตือน  ๑. ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความในแบบค้าขอกู้นี ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้อง  

มิฉะนั นสหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณา 

   ๒. สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค ้าประกันส้าหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

                                                 



 
 

 

 

 

 
หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ 

หรือเงินอื่นใดท่ีพึงได้รับจากราชการ ณ ท่ีจ่าย ส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด 

เขียนท่ี  ......................................................................
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด       วันท่ี .......... เดือน ............................... พ.ศ. ...............      
2559    

อาศัยอ านาจตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้า ............................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เลขสมาชิกสหกรณ์ ................................. ปัจจุบันเป็น ..................................................         
รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ านาญ  ในสังกัดส านักงานเลขาธิการ ................................................................ จึงท าหนังสือ
ให้ค ายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  จ ากัด ดังนี้ 

๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้ส านักการคลังและงบประมาณส านักงานเลขาธิการ ...................................................     
หรือผู้มีหน้าท่ีด าเนินการหักเงินงวดรายเดือนจากเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์
เพื่อช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน เงินฝาก ค่าธรรมเนียม เงินฌาปนกิจ และอ่ืน ๆ ตามรายการท่ีสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เรียกเก็บ ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เป็นล าดับแรก
ตลอดไปหลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพส าหรับลูกจ้างประจ า (กสจ.) โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าได้ทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้าจะไม่เอาผิดใด ๆ 
กับเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินท้ังส้ิน 

๒. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  จ ากัด  ส่งคู่ฉบับหนังสือยินยอมฉบับนี้ให้ส านักการคลังและ
งบประมาณ ส านักงานเลขาธิการ .................................................................... ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าใน
หนังสือนี้ท้ังหมดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ หากจะมีการยกเลิกหนังสือยินยอมฉบับนี้  
จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ ากัด เท่านั้น ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือช่ือไว้
เป็นหลักฐาน โดยให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าการช าระหนี้เสร็จส้ิน 

 
                                                                  ลงช่ือ ........................................................... ผู้ให้ความยินยอม 

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

         ลงช่ือ ........................................................... พยาน 

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

                ลงช่ือ ........................................................... พยาน 
  (...........................................................) 
 
 



 
 

 

 

หนังสือให้ค้ายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

เขียนที่................................................................... 

วันที่............เดือน............................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า...............................................................................เลขทะเบียนสมาชิก ................... 

ต้าแหน่ง.......................................................................... กลุ่มงาน .............................................................. 

ส้านัก ................................................................ โทรศัพท์ .................................... มือถือ .................................... 

      ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร           ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เกิดวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............... อายุ ................ ปี 

เลขประจ้าตัวประชาชน   

สถานที่ติดต่อ ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร ……………………………………..………....…..….… เลขที่ …..………...... หมู่ที่ ....................

ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................…....…......……... ต้าบล/แขวง .…................................... 

อ้าเภอ/เขต....……….............................…... จังหวัด .......………………..………….. รหัสไปรษณีย์ ................................... 

โทรศัพท์มือถือ ........….….................. โทรศัพท์บ้าน ............................. E – Mail ……….…….………….…………………… 

 

(ลงช่ือ).........................................................ผู้ให้ค้ายินยอม 

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

              (ลงช่ือ)........................................................พยาน 

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

กรณี ผู้ให้ค้ายินยอมมีภาระหนี สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ้ากัด ผู้รับเงินสงเคราะห์ยินยอม      

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ้ากัด หักเงินเพ่ือช้าระหนี ดังกล่าวจนเสร็จสิ นก่อน โดยขอรับเฉพาะ

ส่วนเกินที่เหลือจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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



 

 

 

 

หนังสือให้ค้ายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) 

 

เขียนที่................................................................... 

วันที่............เดือน............................พ.ศ.............. 

ข้าพเจ้า...............................................................................เลขทะเบียนสมาชิก ................... 

ต้าแหน่ง.......................................................................... กลุ่มงาน .............................................................. 

ส้านัก ................................................................ โทรศัพท์ .................................... มือถือ .................................... 

      ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร           ส้านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

เกิดวันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ............... อายุ ................ ปี 

เลขประจ้าตัวประชาชน   

สถานที่ติดต่อ ช่ือหมู่บ้าน/อาคาร ……………………………………..………....…..….… เลขที่ …..………...... หมู่ที่ ....................

ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ................…....…......……... ต้าบล/แขวง .…................................... 

อ้าเภอ/เขต....……….............................…... จังหวัด .......………………..………….. รหัสไปรษณีย์ ................................... 

โทรศัพท์มือถือ ........….….................. โทรศัพท์บ้าน ............................. E – Mail ……….…….………….…………………… 

 

(ลงช่ือ).........................................................ผู้ให้ค้ายินยอม 

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

              (ลงช่ือ)........................................................พยาน 

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

กรณี ผู้ให้ค้ายินยอมมีภาระหนี สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ้ากัด ผู้รับเงินสงเคราะห์ยินยอม      

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จ้ากัด หักเงินเพ่ือช้าระหนี ดังกล่าวจนเสร็จสิ นก่อน โดยขอรับเฉพาะ

ส่วนเกินที่เหลือจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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

(ลงช่ือ).......................................................เก่ียวข้องเป็น.................... 

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


