คําอธิบาย
ชุดสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป ประกอบดวย
1. คําขอกูเงินสามัญทั่วไป
1 แผน
2. กรณีที่ขอกูเงินตั้งแต 1,500,000 บาท ผูกูใชสลิปเงินเดือนตัวจริงยอนหลัง 3 เดือน
3. กรณีที่ขอกูเงินตั้งแต 1,000,000 บาท เอกสารการตรวจสอบขอมูลเครดิตแหงชาติ (เครดิตบูโร)
4. หนังสือยินยอม (ผูกู) + ใบสมัครประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู + หนังสือยืนยันสถานะผูกู
และผูค้ําประกัน
1 แผน
5. หนังสือสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป
2 แผน
6. หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญทั่วไป
2 แผน (ตอผูค้ําประกัน 1 คน)
7. หนังสือยินยอมของผูค้ําประกัน
2 แผน (ตอผูค้ําประกัน 1 คน)
8. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินสงใหแกสหกรณ:ออมทรัพย: 3 แผน
9. แบบฟอร:มขอใหสหกรณ:ฯ ชําระหนี้แทน
1 แผน (ตามความตองการของสมาชิก)
10. ใบคําขอเอาประกันภัยกลุมสหกรณ: บ.กรุงไทย - แอกซา
(ใบหนา)
GL0809COOP
ลงชื่อ ผูขอเอาประกันภัย
(ใบหลัง)
รวม 1 แผน
*************************
คําแนะนําการกรอกเอกสารเงินกู
สมาชิกที่ขอกูเงินกับสหกรณ#ฯ ทุกประเภท เพื่อความรวดเร็วขอใหดําเนินการในสัญญาเงินกู
และสัญญาค้ําประกัน ดังนี้
- การกรอกสัญญาเงินกูทุกประเภท และสัญญาค้ําประกัน การลงลายมือชื่อใหใชปากกา
สีน้ําเงิน เทานั้น
- ในสัญญากูเงิน สวนของวันเดือนปH, จํานวนเงินกู, จํานวนงวดผอน, จํานวนเงินที่ผอนชําระ ทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือทุกหนา ให ผูกูเซ็นชื่อ กํากับไวทุกจุด
- ในสัญญาค้ําประกัน สวนของวันเดือนปH, จํานวนเงินกู ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือทุกหนา ให
ผูค้ําประกัน เซ็นชื่อกํากับไวทุกจุด
- ผูกู , ผูค้ําประกัน และคูสมรสเซ็นเปJนพยานไมได
- หากทานลืมเซ็นชื่อกํากับตามที่กําหนดไว สหกรณ:อาจสงคืนหนังสือคําขอกูเงินใหแกสมาชิก หรือ
ทานตองสงเอกสารที่สมบูรณ:ใหสหกรณ:อีกครั้ง

บุคคลที่ สอ.กฟภ. สามารถติดต!อเรื่องกู&แทน
ชื่อ……………………………….…..……………………...
โทร. (รหัส….…….)………...…...……………….…….
โทรดาวเทียม…………………..……………….………

เลขที่รับ………………….…..….……...
วันที่รับ……………………………..…….

คําขอกูเงินสามัญทั่วไป
วันที่….……เดือน……………………………พ.ศ….……
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมภิ าค จํากัด

1. ขอมูลทั่วไป…
ข&าพเจ&า…………………………………………………..……….……………….….สมาชิกเลขที…่ ………….….………..เกิดวันที่……..…..…..…………..อายุ……….…ป+
เลขประจําตัว ……………………………… สังกัด………………...…...…………..………………เงินได&รายเดือน…………….………...……..….บาท โทร…………….….………
สถานภาพ □ โสด □ สมรส □ หม&าย □ หย!า ชื่อคู!สมรส……………….…………………….……………….………………………….……อายุ…......….....ป+
อาชีพ…………………………………………………….…….…สถานที่ทํางาน ……………………..……………..……….……………...………………โทร……………….………….……..

2. จํานวนเงินและวัตถุประสงค#ในการกูเงิน…
วงเงินที่ขอกู&จากสหกรณ………………….………………….……บาท (……………………………………………………………...…) ระยะเวลาในการผ!อนชําระ…………..งวด
วัตถุประสงคเพื่อ……..……………………………………………………………..………………………….….…………………….. ขอรับเงินโดย □ เช็ค , □ ตั๋วแลกเงิน
□ โอนเข&าบัญชีสหกรณ / □ โอนเข&าบัญชีเงินฝากธนาคาร................................(เฉพาะบัญชีที่โอนเงินเดือน) เลขที่บัญชี.………………….…………………

3. ผูค้ําประกันการกูเงิน…
3.1 ข&าพเจ&า…………………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขที่……….…………….……..เกิดวันที…่ ….…..…..…………..อายุ……...…ป+
เลขประจําตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินได&รายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….……
3.2 ข&าพเจ&า…………………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขที่……….…………….……..เกิดวันที…่ ….…..…..…………..อายุ……...…ป+
เลขประจําตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินได&รายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….……
3.3 ข&าพเจ&า…………………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขที่……….…………….……..เกิดวันที…่ ….…..…..…………..อายุ……...…ป+
เลขประจําตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินได&รายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….……

44. คํารับรองของผูกู…
4.1 ข&าพเจ&าจะใช&คืนเงินที่กู&พร&อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณประกาศใช&อยู!ในขณะนั้นๆ โดยจะชําระเปBนงวดรายเดือน เดือนละเท!าๆ กัน
ยกเว&นงวดสุดท&าย ทั้งนี้ตั้งแต!วันที่สหกรณจ!ายเงินกู&ให&เปBนต&นไป
4.2 ข&าพเจ&ายินยอมให&สหกรณปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู&ของข&าพเจ&าได&ตามประกาศสหกรณ
4.3 ข&าพเจ&ายินยอมให&สหกรณหักหนี้เงินกู&และหนี้อื่นๆ ที่มีภาระผูกพันอยู!กับสหกรณพร&อมทั้งดอกเบี้ยที่ยังชําระไม!เสร็จสิ้นจากเงินกู&ในครั้งนี้ได&
4.4 ข&าพเจ&า ตกลงทําประกันชีวิตกลุ!มคุ&มครองเงินกู&ตามหลักเกณฑของสหกรณ โดยจะชําระค!าเบี้ยประกันตามอัตราที่กําหนด และไม!ยกเลิก
การทําประกันชีวิตกลุ!มคุ&มครองเงินกู&จนกว!าจะชําระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้น
4.5 ข&าพเจ&าขอรับรองว!าในขณะทําสัญญานี้ ข&าพเจ&าไม!เปBนผู&ถูกบังคับคดี / ไม!ถูกศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดในคดีล&มละลาย / ไม!เปBนบุคคล
ล&มละลายหรือถูกสอบสวนทางวินัย

5. เอกสารประกอบการกูเงินสามัญ ของผูกูและผูค้ําประกัน…
5.1 สลิปเงินเดือน เดือนปGจจุบัน (ผู&กู&ใช&ตัวจริง , ผู&ค้ําประกันใช&สําเนา) กรณีที่ขอกูเงินตั้งแต- 1,500,000 บาท ผู&กู&ใช&สลิปเงินเดือนตัวจริง
ย&อนหลัง 3 เดือน
5.2 กรณีที่ขอกูเงินตั้งแต- 1,000,000 บาท เอกสารการตรวจสอบข&อมูลเครดิตแห!งชาติ (เครดิตบูโร)
5.3 สําเนาทะเบียนบ&าน , สําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน กฟภ. หรือ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไม!หมดอายุ)
5.4 สําเนาทะเบียนสมรส , ใบหย!า , ใบมรณบัตร , ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ , นามสกุล (ถ&ามี)
5.5 เอกสารคูส! มรส (สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบ&าน)
5.6 เอกสารอื่นๆ ตามทีส่ หกรณร&องขอ
หมายเหตุ แนบสําเนาหน&าบัญชีเงินฝากธนาคารทีโ่ อนเงินเดือน (กรณีโอน) , บัญชีสหกรณ เจ&าของเอกสารต&องรับรองสําเนาถูกต&องด&วยตนเอง
เริ่มใช& 2 ม.ค. 61

ลงชื่อ……………………………………………….ผู&ขอกู&
(…………………………………………………)

หนังสือยินยอม (ผูกู)
ใหหักเงินชําระหนี้แกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟ#าสวนภูมิภาค จํากัด
เขียนที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด
วันที่.………เดือน………………………พ.ศ…………….
เรียน

ผู&วาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ข&าพเจ&า.............................................…….………………………………ตําแหนง…………..……………………….เลขประจําตัว………….…………….…
สังกัด……..…….………………………..……………..ขอให&คํายินยอมตามหนังสือฉบับนี้วา ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าทีผ่ ู&จายเงินเดือน
เงินโบนัสหรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าจะได&รับจากการไฟฟาสวนภูมภิ าค หักชําระหนี้ให&แกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด
ได& และให&รวมตลอดถึงการที่ข&าพเจ&าออกจากงาน จะโดยถึงแกกรรมหรือไมก็ตาม ข&าพเจ&ายอมให&หักเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&ามีสิทธิ
ได&รับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค ชําระหนี้ให&สหกรณฯ จนครบถ&วนได& โดยสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด มิต&อง
ฟองร&องแตอยางใด
ลงชื่อ…………………………..……….……..ผู&ให&คํายินยอม ลงชื่อ………………………….……………พยาน ลงชื่อ.....……..…………….…………………พยาน
(………..………….…………………………….….)
(………..….………….………….….……………) (…….…………….…………………….…………….)

ใบสมัครประกันชีวิตกลุมคุมครองเงินกู
ข&าพเจ&า................................……………………..…………...…….…….....สมาชิกเลขที่…………...…………..….เลขประจําตัว……..…………….......
ตําแหนง…..………………………..สังกัด….……………….……………โทรศัพท…………….……………ขอแสดงความจํานงทําประกันชีวิตกลุมคุ&มครองเงินกู&
โดยยินยอมให&สหกรณฯ หักเงินในอัตราคาเบี้ยประกันตามทุนประกัน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. และบริษัทรับประกันทุก
ประการ
ลงชื่อ...........………………………………………. ผู&สมัคร
(………………..………….……………….………….)
หมายเหตุ

ต&องสมัครพร&อมกับการขอกู&เงิน

หนังสือยืนยันสถานะผูกูและผูค้ําประกัน
ข&าพเจ&า...........................................................................................สมาชิกเลขที่..................................................ในฐานะผู&กู&
ข&าพเจ&า………….............................................................................................................สมาชิกเลขที่.................................ในฐานะผูค& า้ํ ประกันและ
ข&าพเจ&า.....................................................................................................................สมาชิกเลขที่.........................................ในฐานะผู&ค้ําประกัน
ขอรับรองวาข&าพเจ&าตามรายชื่อข&างต&น ไมอยูระหวางถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย , ไมอยูระหวางถูกดําเนินคดีใด ๆ และไมอยู
ระหวางถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดหรือไมถูกดําเนินคดีล&มละลาย
ดังนั้น จึงลงชื่อรับรองไว&เป@นสําคัญข&างท&ายนี้
ลงชื่อ ………………………………………………….………....….... ผู&กู&
(……....……………………...………....………….…….…......)
ลงชื่อ …………………………………………………………………... ผู&ค้ําประกัน
(……….…………..................…....……………………….…)

ลงชื่อ …………………………………………………….. ผู&ค้ําประกัน
(………….…………...........……………………….)

ที่……..…………..……./…….………………

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป
ทําที่ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด
วันที่..………เดือน………………………พ.ศ…………….
ข&าพเจ&า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….…… อายุ………..…ป) เป*นสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที…่ …………………………………… มีภูมลิ ําเนาอยูบ&านเลขที่…………………..…. หมู……..………
ตรอก/ซอย………..…………….…… ถนน……..…………………………… ตําบล/แขวง……….…….….……………… อําเภอ/เขต……….……………………….
จังหวัด………………………….… โทรศัพท……………………….…….. รหัสไปรษณีย…..………………… ป4จจุบันดํารงตําแหนง…………..……..…………….
เลขประจําตัว………………..…. ประจํา กฟฟ. …………….……..………………..… แผนก……………………………………. กอง…………...…………….….….…
ฝ8าย/สํานัก/เขต………….……….…………………………. โทรศัพท…………………..………….… มีเงินได&รายเดือน เดือนละ……………………………. บาท
ขอทําหนังสือสัญญาให&ไว&ตอสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ซึ่งตอไปเรียกวา“ผู&ให&กู&”เพื่อเป*นหลักฐานดังตอไปนี.้ ข&อ 1. ข&าพเจ&าได&กู&เงินจากผู&ให&กู&เป*นจํานวนเงิน..……………….…………..………... บาท (…..…………………………………………………………)
และข&าพเจ&าได&รับเงินจํานวนนี้ถูกต&องไปครบถ&วนแล&ว ตั้งแตวันที่ ที่ลงในสัญญาฉบับนี้ โดยข&าพเจ&ายินยอมชําระดอกเบี้ยให&แกผู&ให&กู&
ในอัตราร&อยละสิบสี่ตอป) หรือตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด กําหนด
ข&อ 2. ข&าพเจ&าสัญญาวาจะชําระเงินต&นพร&อมดอกเบี้ยในอัตราตาม ข&อ 1. แกผู&ให&กู&เป*นงวดรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน
(เว&นแตงวดสุดท&าย) เดือนละ……..……....……….บาท (………………………..……………………….….………) รวม…….………..งวด โดยหักจากเงินเดือน
หรือคาจ&างของการไฟฟาสวนภูมิภาค จนกวาจะชําระเงินกู&เสร็จสิ้น
ข&อ 3. ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่ผู&จายเงินเดือน คาจ&างหรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าจะพึงได&รับ หักเงินดังกลาว
ของข&าพเจ&าสงชําระหนี้ตอผู&ให&กู&ตามจํานวนใน ข&อ 2. หรือตามที่ผู&ให&กู&จะพึงกําหนด
ข&อ 4. ข&าพเจ&าสัญญาวาจะนําเงินกู&ไปใช&เฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ คือ………………………………………….….……………………………….…..
ข&อ 5. ข&าพเจ&าขอใช&เงินคาหุ&น เงินรับฝาก และเงินอื่นใดในสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ที่ข&าพเจ&ามี
อยูทั้งหมด ทั้งในขณะทําสัญญาฉบับนี้ และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังในการค้ําประกันเงินกู&ตามสัญญาฉบับนี้โดยเป*นสวนหนึ่งตางหากจาก
ผู&ค้ําประกันอื่นๆ ด&วย
ข&อ 6. ข&าพเจ&ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามระเบียบและข&อบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ที่มี
อยูแล&วหรือที่จะมีในภายหน&า ทุกประการ
ข&อ 7. หากข&าพเจ&าไมปฏิบัติตามสัญญาข&อใดข&อหนึ่ง หรือปฏิบัติไมถูกต&องด&วยประการใดๆ รวมถึงการถึงแกกรรมของข&าพเจ&า
ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&ให&กู&บอกเลิกสัญญาและข&าพเจ&ายินยอมชําระเงินต&นที่ค&างอยูทั้งหมดพร&อมด&วยดอกเบี้ย ที่คิดคํานวณจนถึงวันที่ชําระ
เงินต&นคืนเสร็จสิ้นในอัตราร&อยละสิบสี่ตอป) หรือตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด กําหนด โดยกําหนดชําระ
ทันทีที่ได&รับการบอกเลิกสัญญา และในการนี้ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&ให&กู&หักเงินคาหุ&นตามความใน ข&อ 5. เพื่อชําระหนี้ดังกลาวได&ตามแต
ผู&ให&กู&จะเห็นสมควรอีกด&วย
ข&อ 8. ในการชําระเงินต&นพร&อมดอกเบี้ยคืนทันที ตามความใน ข&อ 7. ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่หักเงิน
ตามความใน ข&อ 3. และหรือให&เจ&าหน&าที่ผู&จายเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าจะพึงได&รับหักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้จนครบถ&วน
ข&อ 9. ในกรณีที่มีเหตุจําเป*นที่สหกรณจะต&องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู&แล&ว ข&าพเจ&ายินยอมให&สหกรณเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาที่กําหนด
ไว&ใน ข&อ 1. ได&ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได& ทั้งนี้สหกรณฯ ไมจําเป*นต&องแจ&งให&ข&าพเจ&าทราบลวงหน&า
ข&อ 10. ในกรณีที่ข&าพเจ&าไมปฏิบัติตามสัญญานี้จนเป*นเหตุให&ผู&ให&กู&บอกเลิกสัญญาตาม ข&อ 7. ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&ให&กู&ฟองร&อง
ดําเนินคดีแกข&าพเจ&าได& ณ ศาลแพง กรุงเทพมหานคร
ข&อ 11. ในขณะทําหนังสือฉบับนี้ ข&าพเจ&ามีคูสมรส ชื่อ………………………………………………….…………………..…….. ซึ่งได&รับรู&และให&
ความยินยอมในการทําหนังสือสัญญาฉบับนี้และได&ลงลายมือชื่อในชองพยานข&างท&ายนี้แล&ว
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นเป*น 2 ฉบับ มีข&อความถูกต&องตรงกัน ข&าพเจ&าได&อานและเข&าใจโดยตลอด จึงได&ลงลายมือชื่อไว&เป*นสําคัญ
ตอหน&าพยาน
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. ผู&กู&
(….…..………………………..…………..……………)

(ลงชื่อ)……….…………………...……………….…….. คูสมรส /พยาน
(………...…..………….………………………….)

(ลงชื่อ)…………….…….……………………………………… ผู&จัดการ สอ.กฟภ. (ลงชื่อ)……….…….…….………….…………………….พยาน
(…………………….………………..........)
(…….…....…….…………….……………………)
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คู่ฉบับส่ งคืนผู้กู้
ที่……..…………..……./…….………………

หนังสือสัญญาเงินกูสามัญทั่วไป
ทําที่ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด
วันที่..………เดือน………………………พ.ศ…………….
ข&าพเจ&า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….…… อายุ………..…ป) เป*นสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที…่ …………………………………… มีภูมลิ ําเนาอยูบ&านเลขที่…………………..…. หมู……..………
ตรอก/ซอย………..…………….…… ถนน……..…………………………… ตําบล/แขวง……….…….….……………… อําเภอ/เขต……….……………………….
จังหวัด………………………….… โทรศัพท……………………….…….. รหัสไปรษณีย…..………………… ป4จจุบันดํารงตําแหนง…………..……..…………….
เลขประจําตัว………………..…. ประจํา กฟฟ. …………….……..………………..… แผนก……………………………………. กอง…………...…………….….….…
ฝ8าย/สํานัก/เขต………….……….…………………………. โทรศัพท…………………..………….… มีเงินได&รายเดือน เดือนละ……………………………. บาท
ขอทําหนังสือสัญญาให&ไว&ตอสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ซึ่งตอไปเรียกวา“ผู&ให&กู&”เพื่อเป*นหลักฐานดังตอไปนี.้ ข&อ 1. ข&าพเจ&าได&กู&เงินจากผู&ให&กู&เป*นจํานวนเงิน..……………….…………..………... บาท (…..…………………………………………………………)
และข&าพเจ&าได&รับเงินจํานวนนี้ถูกต&องไปครบถ&วนแล&ว ตั้งแตวันที่ ที่ลงในสัญญาฉบับนี้ โดยข&าพเจ&ายินยอมชําระดอกเบี้ยให&แกผู&ให&กู&
ในอัตราร&อยละสิบสี่ตอป) หรือตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด กําหนด
ข&อ 2. ข&าพเจ&าสัญญาวาจะชําระเงินต&นพร&อมดอกเบี้ยในอัตราตาม ข&อ 1. แกผู&ให&กู&เป*นงวดรายเดือน เดือนละเทาๆ กัน
(เว&นแตงวดสุดท&าย) เดือนละ……..……....……….บาท (………………………..……………………….….………) รวม…….………..งวด โดยหักจากเงินเดือน
หรือคาจ&างของการไฟฟาสวนภูมิภาค จนกวาจะชําระเงินกู&เสร็จสิ้น
ข&อ 3. ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่ผู&จายเงินเดือน คาจ&างหรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าจะพึงได&รับ หักเงินดังกลาว
ของข&าพเจ&าสงชําระหนี้ตอผู&ให&กู&ตามจํานวนใน ข&อ 2. หรือตามที่ผู&ให&กู&จะพึงกําหนด
ข&อ 4. ข&าพเจ&าสัญญาวาจะนําเงินกู&ไปใช&เฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ คือ………………………………………….….……………………………….…..
ข&อ 5. ข&าพเจ&าขอใช&เงินคาหุ&น เงินรับฝาก และเงินอื่นใดในสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ที่ข&าพเจ&ามี
อยูทั้งหมด ทั้งในขณะทําสัญญาฉบับนี้ และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังในการค้ําประกันเงินกู&ตามสัญญาฉบับนี้โดยเป*นสวนหนึ่งตางหากจาก
ผู&ค้ําประกันอื่นๆ ด&วย
ข&อ 6. ข&าพเจ&ายินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามระเบียบและข&อบังคับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ที่มี
อยูแล&วหรือที่จะมีในภายหน&า ทุกประการ
ข&อ 7. หากข&าพเจ&าไมปฏิบัติตามสัญญาข&อใดข&อหนึ่ง หรือปฏิบัติไมถูกต&องด&วยประการใดๆ รวมถึงการถึงแกกรรมของข&าพเจ&า
ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&ให&กู&บอกเลิกสัญญาและข&าพเจ&ายินยอมชําระเงินต&นที่ค&างอยูทั้งหมดพร&อมด&วยดอกเบี้ย ที่คิดคํานวณจนถึงวันที่ชําระ
เงินต&นคืนเสร็จสิ้นในอัตราร&อยละสิบสี่ตอป) หรือตามที่สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด กําหนด โดยกําหนดชําระ
ทันทีที่ได&รับการบอกเลิกสัญญา และในการนี้ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&ให&กู&หักเงินคาหุ&นตามความใน ข&อ 5. เพื่อชําระหนี้ดังกลาวได&ตามแต
ผู&ให&กู&จะเห็นสมควรอีกด&วย
ข&อ 8. ในการชําระเงินต&นพร&อมดอกเบี้ยคืนทันที ตามความใน ข&อ 7. ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่หักเงิน
ตามความใน ข&อ 3. และหรือให&เจ&าหน&าที่ผู&จายเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าจะพึงได&รับหักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้จนครบถ&วน
ข&อ 9. ในกรณีที่มีเหตุจําเป*นที่สหกรณจะต&องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู&แล&ว ข&าพเจ&ายินยอมให&สหกรณเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาที่กําหนด
ไว&ใน ข&อ 1. ได&ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได& ทั้งนี้สหกรณฯ ไมจําเป*นต&องแจ&งให&ข&าพเจ&าทราบลวงหน&า
ข&อ 10. ในกรณีที่ข&าพเจ&าไมปฏิบัติตามสัญญานี้จนเป*นเหตุให&ผู&ให&กู&บอกเลิกสัญญาตาม ข&อ 7. ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&ให&กู&ฟองร&อง
ดําเนินคดีแกข&าพเจ&าได& ณ ศาลแพง กรุงเทพมหานคร
ข&อ 11. ในขณะทําหนังสือฉบับนี้ ข&าพเจ&ามีคูสมรส ชื่อ………………………………………………….…………………..…….. ซึ่งได&รับรู&และให&
ความยินยอมในการทําหนังสือสัญญาฉบับนี้และได&ลงลายมือชื่อในชองพยานข&างท&ายนี้แล&ว
หนังสือสัญญานี้ทําขึ้นเป*น 2 ฉบับ มีข&อความถูกต&องตรงกัน ข&าพเจ&าได&อานและเข&าใจโดยตลอด จึงได&ลงลายมือชื่อไว&เป*นสําคัญ
ตอหน&าพยาน
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. ผู&กู&
(….…..………………………..…………..……………)

(ลงชื่อ)……….…………………...……………….…….. คูสมรส /พยาน
(………...…..………….………………………….)

(ลงชื่อ)…………….…….……………………………………… ผู&จัดการ สอ.กฟภ. (ลงชื่อ)……….…….…….………….…………………….พยาน
(…………………….………………..........)
(…….…....…….…………….……………………)
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หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญทั่วไป
ที่……..………….……./………………….…
ทําที่ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด
วันที่.....………เดือน…………………………พ.ศ…………….
ข&าพเจ&า นาย/นาง/นางสาว…………………..…………………………………………………….……………….อายุ………………ป) เป*นสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที่…………………...…………. มีภูมิลําเนาอยูบ&านเลขที่….………………....หมู………..…
ตรอก/ซอย………………..…….……ถนน……..………….………….…ตําบล/แขวง……..…...………………….……อําเภอ/เขต…….………………....…………….
จังหวัด…………..……..…………… รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท……………..…………….ป4จจุบันดํารงตําแหนง……………………..………………
เลขประจําตัว………………...……..ประจํา กฟฟ. …………….……...…..........….แผนก/หมวด…..………………….……กอง/เขต………….………..…………
ฝ8าย/สํานัก/ภาค…………….…………..………………..โทรศัพท……………………..…..……มีเงินได&รายเดือน เดือนละ………….……….……..…………บาท
ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันให&ไว&ตอสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผู&ให&กู&” เพื่อเป*น
หลักฐานดังตอไปนี้.ข&อ 1. ตามที่ผู&กู& คือ………………….…………………………….……..……………ได&กู&เงินจากผู&ให&กู&เป*นจํานวนเงิน….…………………….…..……….บาท
(…………………………………………………………………………………) ตามหนังสือสัญญากู&เงินที่……..………………….……….ลงวันที่ ……………….…….......……
และผู&กู&ได&รับเงินไปจากสหกรณโดยถูกต&องแล&ว ข&าพเจ&ายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพร&อมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคา
ภาระติดพันอันเป*นอุปกรณแหงหนี้นั้นด&วย
ข&อ 2. ข&าพเจ&าได&ยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ข&อ 1. และทราบข&อผูกพันของผู&กู&ในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู&กอนถึงกําหนดตามที่กลาวไว&ในหนังสือกู&เงินสําหรับเงินกู&สามัญนั้นโดยตลอดแล&ว ข&าพเจ&ายอมปฏิบัติตามข&อ
ผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะได&ชําระครบถ&วนแล&ว
ข&อ 3. ข&าพเจ&ายอมรับข&อผูกพันวาในการที่ข&าพเจ&าพ&นจากการเป*นสมาชิกของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จํากัด ไมวาด&วยเหตุใดๆ ไมเป*นเหตุให&ข&าพเจ&าหลุดพ&นจากการค้ําประกันตามสัญญานี้ จนกวาผู&ที่ข&าพเจ&าค้ําประกันไว&จะได&ให&สมาชิกอื่น
ซึ่งผู&ให&กู&เห็นสมควรเข&าเป*นผู&ค้ําประกันแทนข&าพเจ&า
ข&อ 4. ข&าพเจ&าขอใช&เงินคาหุ&นในสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ที่ข&าพเจ&ามีอยูทั้งหมดในขณะทําสัญญา
ฉบับนี้ และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังในการค้ําประกันเงินกู&ตามสัญญาฉบับนี้ โดยเป*นสวนหนึ่งตางหากจากผู&ค้ําประกันอื่น ๆ ด&วย
ข&อ 5. ในกรณีที่ข&าพเจ&าต&องชําระหนี้แทนผู&กู&หลังจากผู&ให&กู&ได&สงหนังสือบอกกลาวให&แกข&าพเจ&าแล&วภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ผู&กู&ผิดนัด ข&าพเจ&ายินยอมชําระหนี้โดยให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่ผู&จายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าพึงได&รับ
หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งข&าพเจ&าต&องชําระให&แกผู&ให&กู& โดยข&าพเจ&าได&ทําหนังสือยินยอมให&หักเงินได&รายเดือนและเงินอื่นใด
มอบไว&กับผู&ให&กู& และความยินยอมนี้ให&มีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได&ชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู&สามัญที่ข&าพเจ&าได&ค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิง
แล&ว
ข&อ 6. กรณีสงเอกสารให&สงตามที่อยูที่ปรากฏในหนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู&สามัญนี้ หากข&าพเจ&าได&ย&ายที่อยูจากที่ได&แจ&งไว&ใน
หนังสือสัญญานี้ ข&าพเจ&าจะแจ&งให&ผู&ให&กู&ทราบเป*นหนังสือโดยทันที
ข&อ 7. ในขณะทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ ข&าพเจ&ามีคูสมรสชื่อ……………..……………........…………….…………….. ซึ่งได&รับรู&และให&ความ
ยินยอมในการทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ และได&ลงลายมือชื่อในชองพยานข&างท&ายนี้แล&ว
ข&าพเจ&าได&อานและเข&าใจข&อความในหนังสือสัญญานี้โดยตลอด จึงได&ลงลายมือชื่อไว&เป*นสําคัญตอหน&าพยาน
(ลงชื่อ)…………….…………….…………………. ผู&ค้ําประกัน
(……………….………………………………………)

(ลงชื่อ)..………….….…………….……….…….. คูสมรส /พยาน
(………….…………….……..…………………..….)

(ลงชื่อ)…………….…………….…………………. พยาน
(……………….………………………………………)

(ลงชื่อ)..………….….…………….……….………พยาน
(………….………….….…….…………………..….)

รับรองวาได&ตรวจบัตรประจําตัวและลายมือชื่อของผู&ค้ําประกัน และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ได&ทําขึน้ โดยถูกต&อง
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(ลงชื่อ)…..………….………….………………... เจ&าหน&าที่
(..……………………….…………………..)

(ด้านหน้า)

หนังสือยินยอมของผูค้ําประกัน
ใหหักเงินชําระหนี้แก#สหกรณ%ออมทรัพย%พนักงานการไฟฟ(าส#วนภูมิภาค จํากัด
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด
วันที่....………เดือน………….………………พ.ศ…………….

เรียน

ผู&วาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ข&าพเจ&า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..….…ตําแหนง……………..……..………. เลขประจําตัว…………..……..…
ประจํา กฟฟ. ……….………………….………..แผนก/หมวด…….…………..…………กอง/เขต………….……………..…ฝ8าย/สํานัก/ภาค.…………………….
โทรศัพท……………..……….…… เป*นสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที่……………………..………
ตามที่ข&าพเจ&าได&ค้ําประกันเงินกู&สามัญให&แก……………….……………...……………………………...เป*นจํานวนเงิน…………………………….………… บาท
ข&าพเจ&าขอให&คํายินยอมตามหนังสือฉบับนี้วา หาก………………………………………….……….……………………………ไมสามารถชําระหนี้
ให&แกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ได&ด&วยเหตุใดๆ ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่ผู&จาย
เงินเดือน เงินโบนัส เงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าจะได&รับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค หักชําระหนี้ให&แกสหกรณออมทรัพยพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด จนครบถ&วนได& โดยสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด มิต&องฟองร&องแตอยางใด
ลงชื่อ ……………………………..….……………. ผู&ให&คํายินยอม
(...………….……………..……………..…….)
ลงชื่อ ……………………….……………..………. พยาน
(...………….………………..………..……….)
ลงชื่อ …………………………….………..………. พยาน
(...………….………………..………..……….)

คู่ฉบับส่งคื นผูค้ าประกั
ํ
น

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญทั่วไป
ที่……..………….……./………………….…
ทําที่ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด
วันที่.....………เดือน…………………………พ.ศ…………….
ข&าพเจ&า นาย/นาง/นางสาว…………………..…………………………………………………….……………….อายุ………………ป) เป*นสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที่…………………...…………. มีภูมิลําเนาอยูบ&านเลขที่….………………....หมู………..…
ตรอก/ซอย………………..…….……ถนน……..………….………….…ตําบล/แขวง……..…...………………….……อําเภอ/เขต…….………………....…………….
จังหวัด…………..……..…………… รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท……………..…………….ป4จจุบันดํารงตําแหนง……………………..………………
เลขประจําตัว………………...……..ประจํา กฟฟ. …………….……...…..........….แผนก/หมวด…..………………….……กอง/เขต………….………..…………
ฝ8าย/สํานัก/ภาค…………….…………..………………..โทรศัพท……………………..…..……มีเงินได&รายเดือน เดือนละ………….……….……..…………บาท
ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกันให&ไว&ตอสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผู&ให&กู&” เพื่อเป*น
หลักฐานดังตอไปนี้.ข&อ 1. ตามที่ผู&กู& คือ………………….…………………………….……..……………ได&กู&เงินจากผู&ให&กู&เป*นจํานวนเงิน….…………………….…..……….บาท
(…………………………………………………………………………………) ตามหนังสือสัญญากู&เงินที่……..………………….……….ลงวันที่ ……………….…….......……
และผู&กู&ได&รับเงินไปจากสหกรณโดยถูกต&องแล&ว ข&าพเจ&ายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพร&อมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคา
ภาระติดพันอันเป*นอุปกรณแหงหนี้นั้นด&วย
ข&อ 2. ข&าพเจ&าได&ยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ข&อ 1. และทราบข&อผูกพันของผู&กู&ในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู&กอนถึงกําหนดตามที่กลาวไว&ในหนังสือกู&เงินสําหรับเงินกู&สามัญนั้นโดยตลอดแล&ว ข&าพเจ&ายอมปฏิบัติตามข&อ
ผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะได&ชําระครบถ&วนแล&ว
ข&อ 3. ข&าพเจ&ายอมรับข&อผูกพันวาในการที่ข&าพเจ&าพ&นจากการเป*นสมาชิกของสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
จํากัด ไมวาด&วยเหตุใดๆ ไมเป*นเหตุให&ข&าพเจ&าหลุดพ&นจากการค้ําประกันตามสัญญานี้ จนกวาผู&ที่ข&าพเจ&าค้ําประกันไว&จะได&ให&สมาชิกอื่น
ซึ่งผู&ให&กู&เห็นสมควรเข&าเป*นผู&ค้ําประกันแทนข&าพเจ&า
ข&อ 4. ข&าพเจ&าขอใช&เงินคาหุ&นในสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ที่ข&าพเจ&ามีอยูทั้งหมดในขณะทําสัญญา
ฉบับนี้ และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหลังในการค้ําประกันเงินกู&ตามสัญญาฉบับนี้ โดยเป*นสวนหนึ่งตางหากจากผู&ค้ําประกันอื่น ๆ ด&วย
ข&อ 5. ในกรณีที่ข&าพเจ&าต&องชําระหนี้แทนผู&กู&หลังจากผู&ให&กู&ได&สงหนังสือบอกกลาวให&แกข&าพเจ&าแล&วภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ผู&กู&ผิดนัด ข&าพเจ&ายินยอมชําระหนี้โดยให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่ผู&จายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าพึงได&รับ
หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งข&าพเจ&าต&องชําระให&แกผู&ให&กู& โดยข&าพเจ&าได&ทําหนังสือยินยอมให&หักเงินได&รายเดือนและเงินอื่นใด
มอบไว&กับผู&ให&กู& และความยินยอมนี้ให&มีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได&ชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู&สามัญที่ข&าพเจ&าได&ค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิง
แล&ว
ข&อ 6. กรณีสงเอกสารให&สงตามที่อยูที่ปรากฏในหนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกู&สามัญนี้ หากข&าพเจ&าได&ย&ายที่อยูจากที่ได&แจ&งไว&ใน
หนังสือสัญญานี้ ข&าพเจ&าจะแจ&งให&ผู&ให&กู&ทราบเป*นหนังสือโดยทันที
ข&อ 7. ในขณะทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ ข&าพเจ&ามีคูสมรสชื่อ……………..……………........…………….…………….. ซึ่งได&รับรู&และให&ความ
ยินยอมในการทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ และได&ลงลายมือชื่อในชองพยานข&างท&ายนี้แล&ว
ข&าพเจ&าได&อานและเข&าใจข&อความในหนังสือสัญญานี้โดยตลอด จึงได&ลงลายมือชื่อไว&เป*นสําคัญตอหน&าพยาน
(ลงชื่อ)…………….…………….…………………. ผู&ค้ําประกัน
(……………….………………………………………)

(ลงชื่อ)..………….….…………….……….…….. คูสมรส /พยาน
(………….…………….……..…………………..….)

(ลงชื่อ)…………….…………….…………………. พยาน
(……………….………………………………………)

(ลงชื่อ)..………….….…………….……….………พยาน
(………….………….….…….…………………..….)

รับรองวาได&ตรวจบัตรประจําตัวและลายมือชื่อของผู&ค้ําประกัน และเห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ได&ทําขึน้ โดยถูกต&อง
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(ลงชื่อ)…..………….………….………………... เจ&าหน&าที่
(..……………………….…………………..)

(ด้านหน้า)

หนังสือยินยอมของผูค้ําประกัน
ใหหักเงินชําระหนี้แก#สหกรณ%ออมทรัพย%พนักงานการไฟฟ(าส#วนภูมิภาค จํากัด
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค จํากัด
วันที่....………เดือน………….………………พ.ศ…………….

เรียน

ผู&วาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค

ข&าพเจ&า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..….…ตําแหนง……………..……..………. เลขประจําตัว…………..……..…
ประจํา กฟฟ. ……….………………….………..แผนก/หมวด…….…………..…………กอง/เขต………….……………..…ฝ8าย/สํานัก/ภาค.…………………….
โทรศัพท……………..……….…… เป*นสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที่……………………..………
ตามที่ข&าพเจ&าได&ค้ําประกันเงินกู&สามัญให&แก……………….……………...……………………………...เป*นจํานวนเงิน…………………………….………… บาท
ข&าพเจ&าขอให&คํายินยอมตามหนังสือฉบับนี้วา หาก………………………………………….……….……………………………ไมสามารถชําระหนี้
ให&แกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ได&ด&วยเหตุใดๆ ข&าพเจ&ายินยอมให&ผู&บังคับบัญชาหรือเจ&าหน&าที่ผู&จาย
เงินเดือน เงินโบนัส เงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข&าพเจ&าจะได&รับจากการไฟฟาสวนภูมิภาค หักชําระหนี้ให&แกสหกรณออมทรัพยพนักงาน
การไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด จนครบถ&วนได& โดยสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด มิต&องฟองร&องแตอยางใด
ลงชื่อ ……………………………..….……………. ผู&ให&คํายินยอม
(...………….……………..……………..…….)
ลงชื่อ ……………………….……………..………. พยาน
(...………….………………..………..……….)
ลงชื่อ …………………………….………..………. พยาน
(...………….………………..………..……….)

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินสงใหแกสหกรณออมทรัพย
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. .........
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด
ขาพเจา.....................................................................................................(ผูกู) อายุ ...........ป*
ป+จจุบันอยู!บานเลขที่..................หมู!ที่..........ซอย........................................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
ป+จจุบันทํางาน ตําแหน!ง......................................................หน!วยงาน/บริษัท....................................................
และเป5นสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที่....................................
มีความประสงคใหหน!ว ยงานที่ขาพเจาสั งกัดอยู! หักเงินและนํา ส!งเงิ นใหสหกรณออมทรัพยที่ ขาพเจาเป5 น
สมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจ!ายเงินของหน!วยงานตนสังกัด หักเงินเดือนหรือค!าจางหรือ
เงิ น อื่ น ใดที่ขาพเจาพึงไดรั บ จากหน! ว ยงานที่ ขาพเจาสั งกั ด อยู! ทั้ งป+ จ จุ บัน อนาคต ตามจํ า นวนที่ ส หกรณ
ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ไดแจงไปในแต!ละเดือนเพื่อส!งชําระหนี้ ชําระค!าหุนหรือเงิน
อื่นใด ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมที่
ขาพเจายอมให การไฟฟาส!วนภูมิภาคหักเงินใหแก!สหกรณออมทรัพย (ตามแนบ)
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเป5นพนักงาน/ลูกจาง และไดรับเงินชดเชย หรือเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ!ายเงินของหน!วยงานที่ขาพเจาเคยสังกัดอยู! หักเงินที่ ขาพเจาพึงไดรับจาก
หน!ว ยงานตามจํ านวนที่ สหกรณออมทรั พยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํ ากัด ไดแจงไปและใหส!งเงิ น
จํานวนดังกล!าวนั้นใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน ค!าจาง หรือเงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้ ชําระค!าหุน หรือชําระเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกล!าวส!งชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ก!อน
เป5นอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินดังกล!าว ใหมีผลตั้งแต!บัดนี้เป5นตนไปและขาพเจาสัญญาว!า
จะไม!ถอนการใหคํายินยอมนี้ ไม!ว!าทั้งหมดหรือบางส!วน จนกว!าขาพเจาจะไดพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีต!อ
สหกรณออมทรั พย เวนแต!จ ะไดรั บคํ ายิ น ยอมเป5น หนั งสื อจากสหกรณออมทรัพยพนั กงานการไฟฟาส! ว น
ภูมิภาค จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้น 3 ฉบับโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง จึงลงลายมือชื่อไวเป5น
หลักฐาน
ลงชื่อ................................................. ผูใหคํายินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ................................................. พยาน
(..............................................)

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

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินสงใหแกสหกรณออมทรัพย
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. .........
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด
ขาพเจา.....................................................................................................(ผูกู) อายุ ...........ป*
ป+จจุบันอยู!บานเลขที่..................หมู!ที่..........ซอย........................................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
ป+จจุบันทํางาน ตําแหน!ง......................................................หน!วยงาน/บริษัท....................................................
และเป5นสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที่....................................
มีความประสงคใหหน!ว ยงานที่ขาพเจาสั งกัดอยู! หักเงินและนํา ส!งเงิ นใหสหกรณออมทรัพยที่ ขาพเจาเป5 น
สมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจ!ายเงินของหน!วยงานตนสังกัด หักเงินเดือนหรือค!าจางหรือ
เงิ น อื่ น ใดที่ขาพเจาพึงไดรั บ จากหน! ว ยงานที่ ขาพเจาสั งกั ด อยู! ทั้ งป+ จ จุ บัน อนาคต ตามจํ า นวนที่ ส หกรณ
ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ไดแจงไปในแต!ละเดือนเพื่อส!งชําระหนี้ ชําระค!าหุนหรือเงิน
อื่นใด ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมที่
ขาพเจายอมให การไฟฟาส!วนภูมิภาคหักเงินใหแก!สหกรณออมทรัพย (ตามแนบ)
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเป5นพนักงาน/ลูกจาง และไดรับเงินชดเชย หรือเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ!ายเงินของหน!วยงานที่ขาพเจาเคยสังกัดอยู! หักเงินที่ ขาพเจาพึงไดรับจาก
หน!ว ยงานตามจํ านวนที่ สหกรณออมทรั พยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํ ากัด ไดแจงไปและใหส!งเงิ น
จํานวนดังกล!าวนั้นใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน ค!าจาง หรือเงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้ ชําระค!าหุน หรือชําระเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกล!าวส!งชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ก!อน
เป5นอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินดังกล!าว ใหมีผลตั้งแต!บัดนี้เป5นตนไปและขาพเจาสัญญาว!า
จะไม!ถอนการใหคํายินยอมนี้ ไม!ว!าทั้งหมดหรือบางส!วน จนกว!าขาพเจาจะไดพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีต!อ
สหกรณออมทรั พย เวนแต!จ ะไดรั บคํ ายิ น ยอมเป5น หนั งสื อจากสหกรณออมทรัพยพนั กงานการไฟฟาส! ว น
ภูมิภาค จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้น 3 ฉบับโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง จึงลงลายมือชื่อไวเป5น
หลักฐาน
ลงชื่อ................................................. ผูใหคํายินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ................................................. พยาน
(..............................................)

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

หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินสงใหแกสหกรณออมทรัพย
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. .........
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด
ขาพเจา.....................................................................................................(ผูกู) อายุ ...........ป*
ป+จจุบันอยู!บานเลขที่..................หมู!ที่..........ซอย........................................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
ป+จจุบันทํางาน ตําแหน!ง......................................................หน!วยงาน/บริษัท....................................................
และเป5นสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด สมาชิกเลขที่....................................
มีความประสงคใหหน!ว ยงานที่ขาพเจาสั งกัดอยู! หักเงินและนํา ส!งเงิ นใหสหกรณออมทรัพยที่ ขาพเจาเป5 น
สมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจ!ายเงินของหน!วยงานตนสังกัด หักเงินเดือนหรือค!าจางหรือ
เงิ น อื่ น ใดที่ขาพเจาพึงไดรั บ จากหน! ว ยงานที่ ขาพเจาสั งกั ด อยู! ทั้ งป+ จ จุ บัน อนาคต ตามจํ า นวนที่ ส หกรณ
ออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ไดแจงไปในแต!ละเดือนเพื่อส!งชําระหนี้ ชําระค!าหุนหรือเงิน
อื่นใด ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมที่
ขาพเจายอมให การไฟฟาส!วนภูมิภาคหักเงินใหแก!สหกรณออมทรัพย (ตามแนบ)
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเป5นพนักงาน/ลูกจาง และไดรับเงินชดเชย หรือเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ!ายเงินของหน!วยงานที่ขาพเจาเคยสังกัดอยู! หักเงินที่ ขาพเจาพึงไดรับจาก
หน!ว ยงานตามจํ านวนที่ สหกรณออมทรั พยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํ ากัด ไดแจงไปและใหส!งเงิ น
จํานวนดังกล!าวนั้นใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน ค!าจาง หรือเงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้ ชําระค!าหุน หรือชําระเงินอื่นใด
ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกล!าวส!งชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาส!วนภูมิภาค จํากัด ก!อน
เป5นอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินดังกล!าว ใหมีผลตั้งแต!บัดนี้เป5นตนไปและขาพเจาสัญญาว!า
จะไม!ถอนการใหคํายินยอมนี้ ไม!ว!าทั้งหมดหรือบางส!วน จนกว!าขาพเจาจะไดพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีต!อ
สหกรณออมทรั พย เวนแต!จ ะไดรั บคํ ายิ น ยอมเป5น หนั งสื อจากสหกรณออมทรัพยพนั กงานการไฟฟาส! ว น
ภูมิภาค จํากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้น 3 ฉบับโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง จึงลงลายมือชื่อไวเป5น
หลักฐาน
ลงชื่อ................................................. ผูใหคํายินยอม
(..............................................)
ลงชื่อ................................................. พยาน
(..............................................)

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

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

เรื่อง ขอให สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ชําระหนี้แทน
เรียน ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... เลขสมาชิก..................
เลขประจําตัว................................. ตําแหนง ............................................สังกัด.......................................................
มีความประสงคใหทางสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด หักเงินกูสามัญทั่วไป เพื่อดําเนินการ
ชําระหนี้ตามที่ปรากฏในสลิปเงินเทานั้น พรอมทั้งแนบเอกสารการเป1นหนี้ โดยจายเงินเป1น ตั๋วแลกเงิน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ธนาคาร....................................................................................จํานวนเงิน.......................................บาท
ธนาคาร....................................................................................จํานวนเงิน.......................................บาท
ธนาคาร....................................................................................จํานวนเงิน.......................................บาท
ธนาคาร....................................................................................จํานวนเงิน.......................................บาท
ธนาคาร....................................................................................จํานวนเงิน.......................................บาท
และสวนที่เหลือสั่งจาย เช็ค หรือ ดร;าฟท ใหผูกู
รวมทั้งสิ้น........................................บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ
ขอแสดงความนับถือ

(....................................................)
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บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27
ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0 2044 4000 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159
เลขทะเบียนบริษัท ฯ 0107555000376 www.krungthai-axa.co.th

ใบค�ำขอเอำประกันภัยกลุ่มสหกรณ์

าย ต้กรมธรรม์ ระกัน ัยกลุม

0 09

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

เลขที่ 81001626

ค�ำเตือนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ผู้ขอเอาประกันภัยต้องตอบค�าถามตามแบบสอบถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อเท็จจริงใด ๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยปฏิเสธไม่จ่ายเงิน
ค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 865
1. ชื่อ-สกุลผู้ขอเอาประกันภัย (โปรดใส่ค�าน�าหน้าชื่อ)
วันเดือนปีเกิด
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี บัตรประจ�าตัวประชาชนเลขที่
ส่วนสูง
ซ.ม. น�า้ หนัก
ก.ก. ต�าแหน่งหน้าที่
สอ.กฟภ.
มีความเกี่ยวข้องกับ
โดยเป็น
สอ.กฟภ.
สมาชิกของ
เลขทะเบียนสมาชิก
บิดา/มารดา
คู่สมรส
บุตร ของสมาชิก ชื่อ
นามสกุล
เลขทะเบียนสมาชิก
สอ.กฟภ.
2. สมาชิกของ
มิได้กู้เงินกับ
ได้กู้เงินไว้กับ
เลขที่ค�าขอกู้
จ�านวนเงินกู้
สอ.กฟภ.
3. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่
ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร
ซอย
ถนน
ต�าบล
อ�าเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
4. แบบประกันภัยที่ต้องการ
แผนประกันภัย
ควำมคุ้มครอง

5. ผู้รับผลประโยชน์ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ความสัมพันธ์

บาท

เจ้าหนี้

6. ใบค�าขอเอาประกันชีวิต หรือการต่ออายุกรมธรรม์ชีวิตใด ๆ ของท่านเคยถูกปฏิเสธ หรือเลื่อนการพิจารณาหรือ
เพิ่มเบี้ยประกันภัยหรือมีข้อจ�ากัด หรือแก้ไขในทางหนึ่งทางใดหรือไม่

ไม่เคย

เคย

7. ท่านเคยเป็นวัณโรค โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือ โรคเกี่ยวกับสมองหรือไม่

ไม่เคย

เคย

8. ท่านเคยใช้ยาเสพติดให้โทษ หรือดื่มสุราหรือสิ่งมึนเมาหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์เป็นประจ�าหรือเคยรับการรักษา
เกี่ยวกับโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษบ้างหรือไม่

ไม่เคย

เคย

9. ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยปรึกษาแพทย์ เข้ารับการผ่าตัด หรือเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล โรงพยาบาล
หรือสถาบันใดที่คล้ายคลึงกันหรือไม่

ไม่เคย

เคย

หำกตอบค�ำถำมใน ข้อ 6 -9 เป็นค�ำตอบรับว่ำ “เคย” โปรดกรอกแบบสอบถำมแถลงสุขภำพด้ำนล่ำงเพิ่มเติม
1. ท่านได้รับการตรวจร่างกายที่
2. ท่านมีอาการหรือสาเหตุอย่างไรก่อนไปรับการตรวจ

เมื่อ

3. แพทย์แจ้งผลการตรวจเป็นอย่างไร มีสิ่งผิดปกติหรือไม่
4. ท่านได้รับการรักษาหรือไม่ หรือได้รับการผ่าตัดหรือไม่ ถ้าใช่โปรดให้รายละเอียด
5. ท่านอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลากี่วัน
อีกหรือไม่ อย่างไร
เมื่อใด
6. ปัจจุบันท่านยังคงได้รับการรักษาหรือไม่
หรือ โดยวิธี
อาการปัจจุบันเป็นอย่างไร
มกรำคม 2562

หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วแพทย์นัดให้ไปพบอีกหรือไม่ หรือมีอาการผิดปกติต้องไปพบแพทย์
ถ้ายังได้รับการรักษา ไปพบแพทย์ทุก
ถ้าหยุดการรักษาแล้ว ตั้งแต่เมื่อใด

เดือน
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7. กรณีเป็นโรคเบาหวาน กรุณาระบุระดับน�า้ ตาลครั้งแรกที่ตรวจรักษา
และระดับน�้าตาลปัจจุบัน
กรณีเป็นโรคความดันโลหิตสูง กรุณาระบุค่าความดันปัจจุบัน
กรณีท่านดื่มสุรา ท่านดื่มบ่อยแค่ไหน จ�านวนแก้วที่ดื่มต่อวัน

/

mmHg

กำรให้ถ้อยค�ำ กำรให้ควำมยินยอม และกำรมอบอ�ำนำจ
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่เคยทราบว่าเป็น หรือเคยรักษาโรคเอดส์ หรือมีเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์ และข้าพเจ้าทราบดีว่า ถ้าข้าพเจ้าป่วยเป็นโรค
เอดส์หรือมีเลือดบวกต่อไวรัสโรคเอดส์แล้ว บริษัท ฯ จะไม่รับประกันชีวิตข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมให้สถานพยาบาล แพทย์ หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้กระท�าการ
รักษาข้าพเจ้าแจ้งมอบข้อมูลหรือประวัติการเจ็บป่วย หรือการได้รับบาดเจ็บ ประวัติทางการแพทย์ การให้ค�าปรึกษา ใบสั่งยา หรือการรักษา และส�าเนาบันทึก
ทางการแพทย์ใดๆ ของข้าพเจ้า ต่อบริษัทกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) หรือผู้แทนของบริษัท ฯ ได้ และส�าเนารูปถ่ายของใบมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
มีผลบังคับเช่นเดียวกับต้นฉบับและข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ฯ เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพต่อบริษัทประกันภัยอื่น เพื่อการขอเอาประกันภัย หรือ จ่ายเงิน
ตามกรมธรรม์ของข้าพเจ้ากับบริษัทอื่นได้
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ซึ่งรวมทั้งบริษัทใด ๆ ในเครือบริษัท ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทยก็ตาม ใช้ เปิดเผย หรือโอน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับข้าพเจ้า (ไม่ว่าข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นจะเป็นผู้ให้ข้อมูลนั้น) ให้แก่บุคคลใด ๆ ทั้งในและ/หรือนอกประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับหรือ
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ค�าสั่งศาล ค�าร้องขอใด ๆ หรือค�าสั่งของหน่วยงานก�ากับดูแลใด ๆ และ/หรือเพื่อการด�าเนินการ การพัฒนาการ
ประกอบการของบริษัท
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
นายหน้า/ตัวแทนได้ตรวจสอบต้นฉบับของเอกสารแสดงตนของผู้ขอเอา
ประกันภัย และเห็นว่าตรงกันกับส�าเนารูปถ่ายเอกสารที่ส่งมอบให้แก่บริษัท

วันที่

เดือน
ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

พยาน

ลงชื่อ
(

)

พ.ศ.

ผู้ขอเอาประกันภัย

พยาน

)

)

(กรณีผู้ขอเอาประกันภัยยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ลงชื่อเป็นพยานด้วย)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.
สังกัด
ของผู้ขอเอาประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องเป็น
เอกสารแนบ

เลขทะเบียนสมาชิก
ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม
ของข้าพเจ้า

1.ส�าเนาบัตรประชาชน
2.ส�าเนาทะเบียนบ้าน
3.กรณีคู่สมรสแนบบัตรประชาชนคู่สมรส ทะเบียนบ้าน
ลงชื่อ
(
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ผู้ให้คา� ยินยอม

)

