
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 
ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
  

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

ชื่อผู้ยื่นกู้ ........................................................................................ หมายเลขสมาชิก ............................................ 

ลำดับ รายการ เงินเดือน ยอดท่ีปิด ยอดส่งรายเดือน คงเหลือ 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์     
 - สามัญ     
 - ฉุกเฉิน     
      
      
      
 ยอดรวม     
2 เงินทุนหมุนเวียนร้อยล้าน     
3 ธนาคารออมสิน     
4 สินเชื่อธนวัฎ     
5 บัตรเครดิต     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
6 หลักฐานอื่น ๆ........................     
      
      
      
      
      
      
      
 รวมเป็นเงิน     

 
 
 



ค ำเตือน : ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อควำมในแบบค ำขอกู้น้ีด้วยลำยมือชื่อ 
            ของตนเองให้ถูกต้อง มิฉะน้ันสหกรณ์ไม่รับพิจรณำ 

  
   

 
 

 ค ำขอกู้พิเศษ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด 

 
                     เบอร์โทรศัพท์ ....................................................... 
        เขียนที่ ........................................................................     
        วันท่ี ............................................................................ 
 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ จ ำกัด 
 

  ข้าพเจ้า …………………..........……………………………………………………….. สมาชิกสหกรณเ์ลขท่ี ................................................. 
ขอเสนอค าขอกู้เงินเพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี ้

 เงินกู้พิเศษเพื่อกำรสมรส   เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห ์  เงินกู้พิเศษเพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ 

 เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหน้ีสิน   เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยำนพำหนะ   เงินกู้พิเศษเพื่อกำรคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน  

 เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหน้ีสิน รีไฟแนนซ์  เงินกู้พิเศษเพื่อกำรช ำระหน้ีบัตรเครดิต  เงินกู้พิเศษเพื่อกำรศึกษำ 

  ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกู้เงินพิเศษของสหกรณ์ จ านวน ..................................... บาท ( .............................................................. ) 

  ข้อ ๒. ในเวลานี้ข้าพเจ้าเป็น ข้าราชการ/ลูกจา้ง ต าแหน่ง ....................................... สังกัด กลุ่มงาน .................................... 

.................................................. ส านัก/กลุ่มงาน .......................................................... (สผ./สว.) เงินได้รายเดือน .................................. บาท  

  ข้อ ๓. ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ......... ปี มหีุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม ...................... หุ้น เป็นเงิน ................................. บาท 

และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตรา ........................................ บาท 

  ข้อ ๔. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามอียู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลกัประกัน ดังต่อไปนี้ คือ 

ค ำเสนอค้ ำประกัน 
 

ล ำดับ 
 

ชื่อ-นำมสกุล เลขทะเบียน
สมำชิก 

รับรำชกำรหรือ 
ท ำงำนประจ ำใน 
ต ำแหน่ง/สังกัด 

เงินได้ 
รำยเดือน (บำท) 

ข้ำพเจ้ำผูกพันตนที่จะเข้ำ 
ค้ ำประกันตำมค ำขอกู้ข้ำงต้นน้ี 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

๑ 
 

 
   

 

๒ 
 

 
   

 

๓ 
 

 
   

 

๔ 
 

 
   

 

๕ 
 

 
   

 

๖ 
 

 
   

 

รับที่  ........................................................... 
วันท่ี  ......../ ........................../ ................... 

หนังสือกู้ที่ ......................../ ........................ 
วันท่ี  ......../ ........................../ ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 
 
 

  ข้อ ๕. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ .................................................... บาท 

(พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ ............... ต่อปี) เป็นจ านวน ....................... งวด ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให ้

  ข้อ ๖. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าสัญญากู้ส าหรับกู้พิเศษให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

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

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

(รำยกำรต่อไปนี้เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้กู้ 

จ ำนวนเงินกู้ ................................. บำท 
 

เงินได้รำยเดือน 
(บำท) 

จ ำกัดวงเงินกู้ 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ 
(บำท) 

วงเงินกู้คงเหลือ 
(บำท) 

    

 หมำยเหตุ  (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ............................................................................................. 
  (๒) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ...................................................................................................................................................................................... 
 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ ำประกัน 
จ ำนวนเงินที่ต้องค้ ำประกัน .................................... บำท 

 

 ล ำดับที่ ชื่อผู้ค้ ำประกัน เงินได้รำยเดือน 
(บำท) 

จ ำกัดวงเงินค้ ำประกัน 
(บำท) 

วงเงินค้ ำประกันคงเหลือ 
(บำท) 

๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     

 หมำยเหตุ  (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ............................................................................................. 
  (๒) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ...................................................................................................................................................................................... 

 
        ลงช่ือ ....................................................................... เจ้าหน้าท่ี 

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



กลุ่มที่ ............/............... 
 

รายละเอียดประกอบการกู้พิเศษ 
 
วัน/เดือน/ปี ........................................................................ (ท่ียื่นขอกู้)  
ชื่อสมาชิก (๑) .................................................................... หมายเลขสมาชิก ........................... ... 
สังกัด กลุ่มงาน ................................................................... สำนัก .....................................................................  
หน่วยงาน       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ข้าราชการ  ลูกจ้าง 

เริ่มรับราชการ เมื่อ ............................................................. 
เกษียณอายุ เมื่อ .................................................................  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ .................................................. 
ทุนเรือนหุ้นที่มี จำนวน .............................................. บาท (ณ วันที่ยื่นกู้) 
 

 (๒) .............................................................................................. หมายเลขสมาชิก ............ .................. 
สังกัด กลุ่มงาน ................................................................... สำนัก .....................................................................  
หน่วยงาน       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ข้าราชการ  ลูกจ้าง 

เริ่มรับราชการ เมื่อ ............................................................. 
เกษียณอายุ เมื่อ .................................................................  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ .................................................. 
ทุนเรือนหุ้นที่มี จำนวน .............................................. บาท (ณ วันที่ยื่นกู้) 
 

 (๓) .............................................................................................. หมายเลขสมาชิก ............ .................. 
สังกัด กลุ่มงาน ................................................................... สำนัก ................................................... .................. 
หน่วยงาน       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ข้าราชการ  ลูกจ้าง 

เริ่มรับราชการ เมื่อ ............................................................. 
เกษียณอายุ เมื่อ .................................................................  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ .................................................. 
ทุนเรือนหุ้นที่มี จำนวน .............................................. บาท (ณ วันที่ยื่นกู้) 
 

 (๔) .............................................................................................. หมายเลขสมาชิก ............ .................. 
สังกัด กลุ่มงาน ................................................................... สำนัก .................................................................. ... 
หน่วยงาน       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ข้าราชการ  ลูกจ้าง 

เริ่มรับราชการ เมื่อ ............................................................. 
เกษียณอายุ เมื่อ .................................................................  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ .................................................. 
ทุนเรือนหุ้นที่มี จำนวน .............................................. บาท (ณ วันที่ยื่นกู้) 



-๒- 
 

 

 (๕) .............................................................................................. หมายเลขสมาชิก ............ .................. 
สังกัด กลุ่มงาน ................................................................... สำนัก ................................................... .................. 
หน่วยงาน       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ข้าราชการ  ลูกจ้าง 

เริ่มรับราชการ เมื่อ ............................................................. 
เกษียณอายุ เมื่อ .................................................................  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ .................................................. 
ทุนเรือนหุ้นที่มี จำนวน .............................................. บาท (ณ วันที่ยื่นกู้) 
 

 (๖) .............................................................................................. หมายเลขสมาชิก ............ .................. 
สังกัด กลุ่มงาน ................................................................... สำนัก .................................................................. ... 
หน่วยงาน       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

      ข้าราชการ  ลูกจ้าง 

เริ่มรับราชการ เมื่อ ............................................................. 
เกษียณอายุ เมื่อ .................................................................  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เมื่อ .................................................. 
ทุนเรือนหุ้นที่มี จำนวน .............................................. บาท (ณ วันที่ยื่นกู้) 
 
 
      ลงชื่อ ....................................................... ตวัแทนผู้ยื่นกู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

กลุ่มที่ ............/............... 
 
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานเบื้องต้น (เอกสารไม่ครบงดพิจารณาทุกกรณี) 

 ผู้ยื่นกู้ลำดับที่ (๑) 
          เอกสารครบ 
          เอกสารไม่ครบ 

 ผู้ยื่นกู้ลำดับที่ (๒) 
          เอกสารครบ 
          เอกสารไม่ครบ 

 ผู้ยื่นกู้ลำดับที่ (๒) 
          เอกสารครบ 
          เอกสารไม่ครบ 

 ผู้ยื่นกู้ลำดับที่ (๓) 
          เอกสารครบ 
          เอกสารไม่ครบ 

 ผู้ยื่นกู้ลำดับที่ (๔) 
          เอกสารครบ 
          เอกสารไม่ครบ 

 ผู้ยื่นกู้ลำดับที่ (๕) 
          เอกสารครบ 
          เอกสารไม่ครบ 

 ผู้ยื่นกู้ลำดับที่ (๖) 
          เอกสารครบ 
          เอกสารไม่ครบ 
 
     ลงชื่อ ....................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

หนังสือให้คำยินยอมหักเงนิเดือนหรือค่าจ้างหรือบำนาญ 
 
       เขียนที่........................................................... .............. 
       วันที่.............เดือน..............................พ.ศ. ................. 
 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เลขสมาชิกสหกรณ์................ปัจจุบันเป็น.....................  
รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ ในสังกัดสำนักงาน.........................................................................จึงทำหนังสือให้คำ
ยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ดังนี้ 
 ๑. ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักการคลังและงบประมาณสำนักงาน............................................. .................หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ เงินบำเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับจาก
สำนักงานเลขาธิการ....................................................เพื่อชำระเงินกู้ ดอกเบี้ย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจำเดือนหรือภาระ
ผูกพันที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ให้แก่สหกรณ์ ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือ
ภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
 ๒. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือคำยินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด จะให้
ความยินยอม 
 ๓. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ส่งคู่ฉบับหนังสือยินยอมฉบับนี้ให้สำนักการคลังและ
งบประมาณ สำนักงานเลขาธิการ.........................................................ไว้เป็นหลักฐานด้วย  
 
 
       ลงชื่อ........................................................สมาชิก  
       (..........................................................................)  
 
 
       ลงชื่อ..........................................................พยาน  
       (..........................................................................)  
 
 
       ลงชื่อ..........................................................พยาน  
       (..........................................................................) 
 
หมายเหตุ  พยานต้องเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ให้คำยินยอมหรือสมาชิกสหกรณ์ท่ีปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน 



 
 
 
 

เขียนที.่............................................................ 
       วันที่................................................ 

 
เรื่อง  การตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน 
 

เรียน  ผู้จัดการธนาคารออมสิน  สาขา ............................................................... 
 

ข้าพเจ้า.......................................................................... อายุ...................ปี ตำแหน่ง........................................... 
สังกัด................................................................................... เลขบัตรประจำตัวประชำชน................. ................................. 
เลขที่สมาชิกสหกรณ์........................... เบอร์โทรศัพท์............................... ................... ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วย
ตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้และสถานะบัญชี ของข้าพเจ้าว่าปัจจุบันมีภาระหนี้สินกับธนาคารออมสินหรือไม่  เพื่อนำไปเป็น
ข้อมูลประกอบการยื่นกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ขอขอบพระคุณมา  ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 

หมายเหตุ ผู้ให้คำยินยอมต้องติดต่อธนาคารออมสินด้วยตนเอง โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้จัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด  

ธนาคารออมสิน  สาขา.......................................................................... ....................ได้ตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้
ของ.................................................................................... .................... แล้ว ขอเรียนว่าบคุคลดังกล่าว 

( ) ไม่มีภาระหนี้ 
( ) มีภาระหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ..............................................ยอดหนี้คงเหลือ.......................................... .......บาท 

เงินงวดที่ต้องผ่อนชำระรวมต่อเดือน.......................................บาท ดอกเบี้ยคา้งชำระ ...............................................บาท  
( ) ภาระหนี้ ดังกล่าว มีสถานะบัญชี  ปกติ  ปรับโครงสร้าง/พักชำระหนี้/อ่ืนๆ............................................  

เดิมส่งผ่อนชำระรวมต่อเดือน ................................บาท ปรบัเพิ่ม/ลด .................................บาท ระยะเวลา..................ปี 
หมายเหตุ (เพ่ิมเติม) : ………………………………………………………………………………………………….……........ 

 
 

ลงชื่อ........................................................ 
                                               (.........................................................)               ประทับตราของธนาคาร  

ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขา........................................................        
............/............./............. 




