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

บุคคลที่ สอ.กฟภ. สำมำรถติดต่อเรื่องกู้แทน
ชื่อ……………………………….…..……………………...
โทร.….…….………...……………...……………….…….
โทรดำวเทียม…………………..……………….………

คำขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์
โครงกำร “สินเชื่อเบำใจ”
ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จำกัด
วันที่….…..…เดือน………………..……………พ.ศ……....……x
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค จำกัด

1. ข้อมูลทั่วไป…
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………..……….……………….….สมำชิกเลขที่…………….….………..เกิดวันที่……..…..…..…………..อำยุ……….…ปี
เลขประจำตัว ……………………………… สังกัด………………...…...…………..………………เงินได้รำยเดือน…………….………...……..….บำท โทร…………….….………
สถำนภำพ โสด สมรส หม้ำย หย่ำ ชื่อคู่สมรส……………….…………………….……………….……………………..……………….……อำยุ…......….....ปี
อำชีพ…………………………………………………….…….…สถำนที่ทำงำน ……………………..……………..……….……………...………………โทร……………….………….……..

2. จำนวนเงินและวัตถุประสงค์ในกำรกู้เงิน…
วงเงินที่ขอกู้จำกสหกรณ์………………….………………….……x บำท (………………………………………………………...…x) ระยะเวลำในกำรผ่อนชำระ….…..x งวด
วัตถุประสงค์ในกำรขอกู้ (โปรดทำเครื่องหมำย  ในช่องที่ต้องกำร)
เพื่อซื้อบ้ำนหรืออำคำรพร้อมที่ดินจำกโครงกำร
เพื่อซื้อห้องชุดพักอำศัยจำกโครงกำร

3. หลักประกันกำรกู้เงิน…
3.1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเลขที่..................................หมู่ที่...................ซอย..................................................ถนน……………………………………………
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด............................................................
โฉนดเลขที่......................................................ระวำง..................................................................เลขที่ดิน............................................................
หน้ำสำรวจ..........................................เล่ม........................................หน้ำ...................................ตำบล/แขวง......................................................
อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด...................................จำนวนเนื้อที่.........................ไร่........................งำน......................ตำรำงวำ
รำคำประเมินทีด่ ิน ตำรำงวำละ........................................................บำท ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ..........................................................................
3.2 ใบรับเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ เลขที่.........................................................................จำนวนเงิน..................................................................บำท
3.3 หุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟภ. ณ วันที่...........................................จำนวนเงิน..............................................บำท และที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนำคต

44. คำรับรองของผูก้ ู้…
4.1 ข้ำพเจ้ำจะใช้คืนเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยตำมอัตรำที่สหกรณ์ประกำศใช้อยู่ในขณะนั้นๆ โดยจะชำระเป็นงวดรำยเดือน ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่สหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ำยเงินกู้ให้เป็นต้นไป
4.2 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ปรับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ของข้ำพเจ้ำได้ตำมประกำศของสหกรณ์
4.3 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำในขณะทำสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำไม่อยู่ระหว่ำงกำรถูกดำเนินคดีแพ่ง คดีอำญำ หรือคดีล้มละลำย / ไม่ เป็นผู้ถูกบังคับคดี/
ไม่ถูกศำลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่ำชั่วครำวหรือ เด็ดขำดในคดีล้มละลำย /ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย / ไม่อยู่ระหว่ำงถูกตั้งคณะกรรมกำร
สอบข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทำงวินัย หรือสอบสวนทำงละเมิด หรือไม่อยู่ระหว่ำงถูกสอบสวนข้อเท็จจริง หรือทำงวินัย หรือทำงละเมิด

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

ปรับปรุง ส.ค. 62

แผนที่สังเขปที่ดินและอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อนำมำเป็นหลักประกันในกำรขอกู้

ลงชื่อ................................................................ผู้ขอกู้
(..............................................................)
ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรขอกู้เงินกู้พิเศษแล้ว ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จำกัด กำหนด
ลงชื่อ.............................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้ ตรวจสอบ
(.............................................................)
................../....................../..............

ต้นฉบับ
สัญญาเลขที่..........................................

หนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
โครงการ “สินเชื่อเบาใจ”
ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จำกัด
วันที่..………เดือน………………………พ.ศ…………….x
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….……อายุ………..…ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด สมาชิกเลขที่… ……………………………………มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่…………………..….หมู่……..………
ตรอก/ซอย………..…………….……ถนน……..……………………………ตำบล/แขวง……….…….….………………อำเภอ/เขต……….………………………….
จังหวัด………………………….…รหัสไปรษณีย์…………………..…โทรศัพท์…………....…………………ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………..…….….…………….
เลขประจำตัว………………..….ประจำ กฟฟ. …………….……..………………..…แผนก……………………………………. กอง…………...…………….….….…
ฝ่าย/สำนัก/เขต………….……….…………………………. โทรศัพท์…………………..………….… มีเงินได้รายเดือน เดือนละ…………………………….บาท
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ก”ู้ ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือสัญญาฉบับนีใ้ ห้ไว้ต่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.ข้อ 1. ข้าพเจ้า..........................................................ได้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” จากผู้ให้กู้
เป็นเงินจำนวน..……………….….....................…..………..x บาท (……………………………………………………….…x) โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ดังนี้
1.1 ปีที่ 1-6 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (บุคคลค้ำประกัน) ลบร้อยละ 2.25 (ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน)
1.2 ปีที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (บุคคลค้ำประกัน) ลบร้อยละ 0.50 (ได้รับเงินเฉลี่ยคืน)
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (บุคคลค้ำประกัน) ให้เป็นไปตามประกาศของผู้ให้กู้
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้โดยครบถ้วนถูกต้องแล้วในวันทำสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินกู้นี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อ......................................................................................................
ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงนำอสังหาริมทรัพย์ ปลอดภาระจำนองดังจะกล่าวต่อไปนี้ มาจำนองเป็นหลักประกัน หนี้เงินกู้ตามสัญญา
คือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้แทนสหกรณ์ไปทำการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้และพร้อมที่จะ
อำนวยความสะดวกแก่กรรมการหรือผู้แทนที่ได้ รับมอบหมายให้ไปทำการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ได้ทุกเวลา และข้าพเจ้าตกลงชี้แจง
รายละเอียดให้ทราบทุกประการ
หากข้าพเจ้าใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้ว ข้าพเจ้าตกลงคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้ให้กู้
ทั้งจำนวนโดยทันที่และไม่มีเงื่อนไขประการใด
ข้อ 5. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมในสาระสำคัญซึ่งรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่จำนองเป็นหลักประกันเงินกู้
ตามสัญญานี้ หรือในรายการอื่นใดที่คณะกรรมการดำเนินการให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้าตกลงจะเสนอรายงานเพื่อขอรับความ
เห็นชอบต่อบุคคลผู้ได้รับมอบจากคณะกรรมการเพื่อการนี้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ 1.1 และ 1.2 แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน รวม............x งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ปีที่ 1-6 จำนวนเดือนละ………………………x บาท (………………………………....………………x) รวม 72 งวด
6.2 ปีที่ 7 เป็นต้นไป (เว้นแต่งวดสุดท้าย) จำนวนเดือนละ………………………x บาท (…………………………….....………………x)
รวม………..…….x งวด
ทั้งนี้ โดยหักจากเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้
ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว ให้ชำระหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 7. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ชำระเงินกู้คืนให้กับผู้ให้กู้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก่อนครบระยะเวลา 6 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินกู้
จากผู้ให้กู้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้กู้ นับจากวันที่ข้าพเจ้ าได้รับ
เงินกู้จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น
/- ข้อ 8. กรณีที่...

-2ข้อ 8. กรณีที่ผู้ให้กู้จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ให้กู้ เมื่อใดก็ได้
ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักจำนวนเงินงวด
ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้ผู้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 6. หรือตามที่ผู้ให้กู้จะพึงกำหนดจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
ข้อ 10. ในขณะที่ข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกู้ตามสัญญานี้ไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนกิจการ หรืออาคาร หรือที่ดิน ซึ่งใช้
เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญานี้ แก่ผู ้อ ื่นไม่ ว่า บางส่วนหรือ ทั้ งหมด เว้นแต่ กรณีจำเป็นซึ่งจะต้องได้รับ อนุญาตเป็นหนั งสื อ จาก
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ก่อน
ข้อ 11. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้ พิเศษและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี เงินกู้รายนี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม
ทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ และมิพักต้องเตือนเลย
ข้อ 12. หากข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือลาออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออก
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
เงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 13. ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ชื่อ………………………………………………….…………………..…….. ซึ่งได้รับรู้และให้
ความยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือชื่อในช่องพยานข้างท้ายนี้แล้ว
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. ผู้กู้
(….…..………….……………..…………..……………)
(ลงชื่อ)…………….…….……………………………………… ผูจ้ ดั การ สอ.กฟภ.
(…………………………………………………………..)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้กู้
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. คูส่ มรส / พยาน
(….…..………….……………..…………..……………)
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. พยาน
(….…..………….……………..…………..……………)

คูฉ่ บับ
สัญญาเลขที่..........................................

หนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
โครงการ “สินเชื่อเบาใจ”
ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จำกัด
วันที่..………เดือน………………………พ.ศ…………….x
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………….…………………………………….……อายุ………..…ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด สมาชิกเลขที่… ……………………………………มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่…………………..….หมู่……..………
ตรอก/ซอย………..…………….……ถนน……..……………………………ตำบล/แขวง……….…….….………………อำเภอ/เขต……….………………………….
จังหวัด………………………….…รหัสไปรษณีย์…………………..…โทรศัพท์…………....…………………ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………..…….….…………….
เลขประจำตัว………………..….ประจำ กฟฟ. …………….……..………………..…แผนก……………………………………. กอง…………...…………….….….…
ฝ่าย/สำนัก/เขต………….……….…………………………. โทรศัพท์…………………..………….… มีเงินได้รายเดือน เดือนละ…………………………….บาท
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ก”ู้ ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือสัญญาฉบับนีใ้ ห้ไว้ต่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด”
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.ข้อ 1. ข้าพเจ้า..........................................................ได้กู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” จากผู้ให้กู้
เป็นเงินจำนวน..……………….….....................…..………..x บาท (……………………………………………………….…x) โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ดังนี้
1.1 ปีที่ 1-6 เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (บุคคลค้ำประกัน) ลบร้อยละ 2.25 (ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน)
1.2 ปีที่ 7 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (บุคคลค้ำประกัน) ลบร้อยละ 0.50 (ได้รับเงินเฉลี่ยคืน)
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (บุคคลค้ำประกัน) ให้เป็นไปตามประกาศของผู้ให้กู้
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้โดยครบถ้วนถูกต้องแล้วในวันทำสัญญาเงินกู้ฉบับนี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินกู้นี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อ......................................................................................................
ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงนำอสังหาริมทรัพย์ปลอดภาระจำนองดังจะกล่าวต่อไปนี้ มาจำนองเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ตามสัญญา
คือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้แทนสหกรณ์ไปทำการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้และพร้อมที่จะ
อำนวยความสะดวกแก่กรรมการหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ไปทำการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ได้ทุกเวลา และข้าพเจ้าตกลงชี้แจง
รายละเอียดให้ทราบทุกประการ
หากข้าพเจ้าใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้ว ข้าพเจ้าตกลงคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้ให้กู้
ทั้งจำนวนโดยทันที่และไม่มีเงื่อนไขประการใด
ข้อ 5. หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมในสาระสำคัญซึ่งรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่จำน องเป็นหลักประกันเงินกู้
ตามสัญญานี้ หรือในรายการอื่นใดที่คณะกรรมการดำเนินการให้ความเห็นชอบไว้แล้วนั้น ข้าพเจ้าตกลงจะเสนอรายงานเพื่อขอรับความ
เห็นชอบต่อบุคคลผู้ได้รับมอบจากคณะกรรมการเพื่อการนี้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ 1.1 และ 1.2 แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน รวม............x งวด
โดยมีรายละเอียดดังนี้
6.1 ปีที่ 1-6 จำนวนเดือนละ………………………x บาท (………………………………....………………x) รวม 72 งวด
6.2 ปีที่ 7 เป็นต้นไป (เว้นแต่งวดสุดท้าย) จำนวนเดือนละ………………………x บาท (…………………………….....………………x)
รวม………..…….x งวด
ทั้งนี้ โดยหักจากเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้
ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว ให้ชำระหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น
ข้อ 7. กรณีที่ข้าพเจ้าได้ชำระเงินกู้คืนให้กับผู้ให้กู้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก่อนครบระยะเวลา 6 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินกู้
จากผู้ให้กู้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ให้กู้ นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับ
เงินกู้จนถึงวันที่ชำระเสร็จสิ้น
/- ข้อ 8. กรณีที่...

-2ข้อ 8. กรณีที่ผู้ให้กู้จะต้องเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ ผู้ให้กู้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ให้กู้ เมื่อใดก็ได้
ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักจำนวนเงินงวด
ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้ผู้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 6. หรือตามที่ผู้ให้กู้จะพึงกำหนดจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
ข้อ 10. ในขณะที่ข้าพเจ้ายังส่งคืนเงินกู้ตามสัญญานี้ไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนกิจการ หรืออาคาร หรือที่ดิน ซึ่งใช้
เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญานี้ แก่ผู ้อ ื่นไม่ ว่า บางส่วนหรือ ทั้ งหมด เว้นแต่กรณีจำเป็นซึ่งจะต้ องได้รับ อนุญาตเป็นหนั งสื อ จาก
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ก่อน
ข้อ 11. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษและหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์โครงการ “สินเชื่อเบาใจ” หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี เงินกู้รายนี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม
ทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ และมิพักต้องเตือนเลย
ข้อ 12. หากข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรือลาออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออก
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
เงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 13. ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ชื่อ………………………………………………….…………………..…….. ซึ่งได้รับรู้และให้
ความยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือชื่อในช่องพยานข้างท้ายนี้แล้ว
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. ผู้กู้
(….…..………….……………..…………..……………)
(ลงชื่อ)…………….…….……………………………………… ผู้จัดการ สอ.กฟภ.
(…………………………………………………………..)
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้กู้
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. คูส่ มรส / พยาน
(….…..………….……………..…………..……………)
(ลงชื่อ)..………………………………….……..………………. พยาน
(….…..………….……………..…………..……………)

หนังสือยินยอม (ผู้ก)ู้
ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จำกัด
เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จากัด
วันที่.………เดือน…………………….…………พ.ศ…………….
เรียน

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้าพเจ้า.............................................…….………………………………ตาแหน่ง…………..……………………….เลขประจาตัว………….…………….…
ประจา กฟฟ……..……………….….………………………..……………..แผนก.......................................................กอง.........................................................
ฝ่าย/สานัก/เขต..........................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรั พย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
สมาชิกเลขที่......................................ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด นั้น
ข้าพเจ้าขอให้คายินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัสหรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ได้ และให้รวมตลอดถึง
การที่ข้าพเจ้าออกจากงาน จะโดยถึงแก่กรรมหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้หักเงินบาเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้า พเจ้ามีสิทธิได้รับจากการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ชาระหนี้ให้สหกรณ์ฯ จนครบถ้วนได้ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด มิต้องฟ้องร้องแต่อย่างใด
ลงชื่อ…………………………..……….……...........ผู้ให้คายินยอม
(..........................................................)
ลงชื่อ………………………….…………………..….พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ………………………….…………………..….พยาน
(.........................................................)

ต้นฉบับ

หนังสือยินยอม

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค จำกัด
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.................x
เรื่อง

ยินยอมทำนิติกรรม

เรียน

ผู้จัดกำร สอ.กฟภ.

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………….……………..………………………….……อำยุ………..…ปี เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจำกัด สมำชิกเลขที่….………………..มีภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่…………..หมู่…...……ตรอก/ซอย………..…………….……....
ถนน……..……………………………ตำบล/แขวง…………..…….….………………อำเภอ/เขต………….………………………. จังหวัด………………………….…........
รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท์……………….………………...ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………..……..……………. เลขประจำตัว………………..…........
ประจำ กฟฟ. …………….……..................……………..…...แผนก…………......…………………………. กอง…………...….....………….….…...............................…
ฝ่ำย/สำนัก/เขต………….……….…………………………. โทรศัพท์………….………..………….………………ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจำกัดซึ่งต่อไปเรียกว่ำ“ผู้ให้กู้”เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้.ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมนำหลักทรัพย์ คือ.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์โครงกำร “สินเชื่อเบำใจ” ของ.........................................................................................
จำนวนเงินกู้..........................................................................x บำท (.................................................................................................................x )
โดยยินยอมทำนิติกรรมจำนอง ณ สำนักงำนที่ดิน.......................................................................................................................................................
ข้อ 2. หำกในอนำคตข้ำพเจ้ำผิดนั ดชำระหนี้ไม่ว่ำกรณีใดๆข้ำพเจ้ำยินยอมให้ ผู้ให้กู้ฟ้องบังคับจำนองจำกทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้นได้
ในทันที
ข้อ 3. หำกฟ้องบังคับจำนองจำกทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วได้ เงินไม่พอชำระหนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระเงินในส่วนที่ขำดให้แก่ผู้ให้กู้
จนกว่ำจะครบถ้วน
ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนท้ำยนี้
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม
(..........................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................................พยำน
(..........................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................................พยำน
(..................................................................................)

ปรับปรุง ส.ค.62

คูฉ่ บับ

หนังสือยินยอม

ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค จำกัด
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.................x
เรื่อง

ยินยอมทำนิติกรรม

เรียน

ผู้จัดกำร สอ.กฟภ.

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………….……………..………………………….……อำยุ………..…ปี เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจำกัด สมำชิกเลขที่….………………..มีภูมิลำเนำอยู่บ้ำนเลขที่…………..หมู่…...……ตรอก/ซอย………..…………….……....
ถนน……..……………………………ตำบล/แขวง…………..…….….………………อำเภอ/เขต………….………………………. จังหวัด………………………….…........
รหัสไปรษณีย์………………………โทรศัพท์……………….………………...ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง…………..……..……………. เลขประจำตัว………………..…........
ประจำ กฟฟ. …………….……..................……………..…...แผนก…………......…………………………. กอง…………...….....………….….…...............................…
ฝ่ำย/สำนัก/เขต………….……….…………………………. โทรศัพท์………….………..………….………………ขอทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจำกัดซึ่งต่อไปเรียกว่ำ“ผู้ให้กู้”เพื่อเป็นหลักฐำนดังต่อไปนี้.ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมนำหลักทรัพย์ คือ.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์โครงกำร “สินเชื่อเบำใจ” ของ.........................................................................................
จำนวนเงินกู้..........................................................................x บำท (.................................................................................................................x )
โดยยินยอมทำนิติกรรมจำนอง ณ สำนักงำนที่ดิน.......................................................................................................................................................
ข้อ 2. หำกในอนำคตข้ำพเจ้ำผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ำกรณีใดๆข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องบังคับจำนองจำกทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้นได้
ในทันที
ข้อ 3. หำกฟ้องบังคับจำนองจำกทรัพย์สินดังกล่ำวข้ำงต้นแล้วได้เงินไม่พอชำระหนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระเงินในส่วนที่ขำดให้แก่ผู้ให้กู้
จนกว่ำจะครบถ้วน
ดังนั้น ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้ำพยำนท้ำยนี้
(ลงชื่อ)...........................................................................ผู้ให้ควำมยินยอม
(..........................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................................พยำน
(..........................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................................พยำน
(..................................................................................)
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หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. .........
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
ข้าพเจ้า...........................................................................................................(ผู้กู้) อายุ ...................ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
ปัจจุบันทางาน ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน/บริษัท....................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด สมาชิกเลขที่....................................
มีความประสงค์ให้ ห น่ วยงานที่ข้าพเจ้ าสั งกัดอยู่ หั กเงินและนาส่งเงินให้ ส หกรณ์ ออมทรัพย์ที่ ข้าพเจ้าเป็ น
สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้ าพึงได้ รับ จากหน่ ว ยงานที่ ข้าพเจ้าสั งกัด อยู่ ทั้ งปั จจุบั น อนาคต ตามจานวนที่ ส หกรณ์ ออมทรัพ ย์
พนั กงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค จ ากัด ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้ นหรือเงินอื่นใด
ให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์พนั กงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยิ นยอมที่
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนบ)
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึ งได้รับจากหน่วยงาน
ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงินจานวนดังกล่าว
นั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดเพื่อชาระหนี้ ชาระค่ าหุ้น หรือชาระเงินอื่นใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ก่อนเป็น
อันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คายิน ยอมนี้ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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

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

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่.................................................
วันที่.......... เดือน............................ พ.ศ. .........
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
ข้าพเจ้า...........................................................................................................(ผู้กู้) อายุ ...................ปี
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................
ปัจจุบันทางาน ตาแหน่ง......................................................หน่วยงาน/บริษัท....................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด สมาชิกเลขที่....................................
มีความประสงค์ให้ ห น่ วยงานที่ข้าพเจ้ าสั งกัดอยู่ หั กเงินและนาส่งเงินให้ ส หกรณ์ ออมทรัพย์ที่ ข้าพเจ้าเป็ น
สมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้ าพึงได้ รับ จากหน่ ว ยงานที่ ข้าพเจ้ าสั งกัด อยู่ ทั้ งปั จจุ บั น อนาคต ตามจานวนที่ ส หกรณ์ ออมทรัพ ย์
พนั กงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค จ ากัด ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้ นหรือเงินอื่นใด
ให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์พนั กงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าค จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมที่
ข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนบ)
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงาน
ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงินจานวนดังกล่าว
นั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดเพื่อชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือชาระเงินอื่นใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด ก่อนเป็น
อันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คายิน ยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้ พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ ามีต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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

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

บันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
โครงการ “สินเชื่อเบาใจ”
ทำที่ สอ.กฟภ.
วันที่...............................................
เรียน ผู้จัดกำร สอ.กฟภ.
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว........................................................สมำชิกเลขที่................................
มีภูมิลำเนำอยู่บ้ ำนเลขที่...............................หมู่ที่.....................ตำบล/แขวง...................................................
อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............ ...........................
เบอร์โทรศัพท์........................................... ขอทำบันทึกฉบับนี้ให้ ไว้แก่ส หกรณ์ ออมทรัพย์พนั กงำนกำรไฟฟ้ ำ
ส่วนภูมิภำค จำกัด (สอ.กฟภ.) เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำ
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กู้เงินพิเศษเพื่อกำรเคหะสงเครำะห์ โครงกำร “สินเชื่อเบำใจ” จำก สอ.กฟภ. เป็นเงิน
จำนวน......................................................บำท (......................................................................................................)
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไป.........................................................โดยข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่ำวไปครบถ้วน
ถูกต้องแล้วในวันทำสัญญำ
ข้อ 2. หำกข้ำพเจ้ำไม่นำเงิน ไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินดีปฏิบัติตำมมติของ
คณะกรรมกำรดำเนินกำร ตลอดจนข้อบังคับหรือระเบียบของ สอ.กฟภ. ทุกประกำร
ข้อ 3. หำกในอนำคตข้ำพเจ้ำผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่ำกรณีใดๆ ข้ำพเจ้ำ ยินยอมให้ สอ.กฟภ. ฟ้องร้องบังคับ
จ ำนองได้ ทั น ที และหำกน ำทรั พ ย์ สิ น ดั งกล่ ำวออกขำยทอดตลำดแล้ ว ยั งได้ เงิน ไม่ เพี ย งพอต่ อ กำรช ำระหนี้
ข้ำพเจ้ำยินยอมชำระหนี้ในส่วนที่ขำดนั้นจำกทรัพย์สินอื่นของข้ำพเจ้ำให้แก่ สอ.กฟภ. จนกว่ำจะชำระเสร็จสิ้น
ข้ำพเจ้ ำได้อ่ ำนข้อควำมข้ำงต้น เข้ำใจดี โดยตลอดแล้ ว จึงได้ล งลำยมือชื่ อไว้เป็ น ส ำคัญ ต่อหน้ ำพยำน
ข้ำงท้ำยนี้
ลงชื่อ........................................................ผู้กู้
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................พยำน
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................พยำน
(............................................................)

