บุคคลที่ สอ.กฟภ. สามารถติดต่อแทนได้
ชื่อ............................................................
โทร..........................................................
โทรดาวเทียม...........................................

เลขที่รับ………………………………..……………
วันที่..........................................................

คำขอกู้เงินพิเศษทั่วไป
วันที่….……เดือน……………………………พ.ศ….………x
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค จำกัด
1. ข้อมูลทั่วไป…
ข้าพเจ้า………………………………………………..…….…………..……...….เลขที่สมาชิก……….....…………...เกิดวันที…่ ….…..................……….อายุ….……...…ปี
ที่อยู่เลขที่...........................หมู่ที่..................ซอย.........................................ถนน.................................................ตำบล/แขวง........................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์..........................................................
2. จำนวนเงินและวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน…
2.1 วงเงินที่ขอกู้จากสหกรณ์ ……………..……………………….x บาท (…………………………………………..………………………………………...x) ระยะเวลาในการ
ผ่อนชำระ………….x งวด วัตถุประสงค์เพื่อ..................................................และขอรับเงินโดย เช็ค ตั๋วแลกเงิน โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ฯ
เลขที่บัญชี....................................................... โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (รายละเอียดตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่ผู้กู้แนบมาพร้อมกับหนังสือสัญญานี้)
2.2 วิธีการผ่อนชำระ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
ผ่อนชำระเป็น รายเดือน ผ่อนชำระเป็น รายปี
3. คำรับรองของผู้กู้…
3.1 กรณีผ่อนชำระเป็นรายเดือน ข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ ฯ ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้น โดยชำระเป็นรายเดือน
เดือนละเท่าๆ กัน ยกเว้นงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป และจะชำระภายในวันสิ้นเดือน โดยข้าพเจ้าจะนำเงินมา
ชำระด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯ หรือโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน
3.2 กรณี ผ่ อ นชำระเป็ น รายปี ข้ า พเจ้ าจะใช้ คื น เงิ น กู้ พ ร้ อ มดอกเบี้ ย ตามอั ต ราที่ ส หกรณ์ ฯ ประกาศใช้ อ ยู่ ในขณะนั้ น โดยมี ก ำหนดชำระคื น
ในระยะเวลา 30 งวด งวดละเท่าๆ กัน ยกเว้นงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ชำระเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
ที่ข้าพเจ้ามีสิท ธิได้รับมาหั กชำระหนี้เงิน กู้ตามสัญ ญานี้ หากเงิน จำนวนดังกล่าวไม่ พอชำระหนี้ ข้าพเจ้าจะนำเงินมาชำระเพิ่ ม ด้วยวิธีการ
ตาม ข้อ 3.1 จนครบจำนวนตามสัญญา
3.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของข้าพเจ้าได้ตามประกาศสหกรณ์ฯ
3.4 ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ในขณะทำสั ญ ญานี้ ข้ า พเจ้ า มิ ไ ด้ ถู ก อายั ด เงิ น ค่ าหุ้ น เงิน ปั น ผล เงิ น เฉลี่ ย คื น หรื อ เงิน อื่ น ใด หรื อ ถู ก พิ ทั ก ษ์ ท รั พ ย์
หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือกระทำผิดในทางอาญา
3.5 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักหนี้เงินกู้และหนี้อื่นๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ฯ พร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ยังชำระไม่เสร็จสิ้นจากเงินกู้ในครั้งนี้ได้
3.6 หากค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัดการส่งชำระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามคราว ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ปลดข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิก รวมทั้งนำมูลค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีมาหักชำระหนี้ได้ทั้งหมด
3.7 เมื่อสหกรณ์ ฯ คำนวณสิทธิในการกู้เงินของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ ลงจำนวนเงินกู้และจำนวนงวดผ่อนชำระ
รายเดือนแทนข้าพเจ้าได้ โดยข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อกำกับในตำแหน่งที่มีเครื่องหมายกากบาท ( x ) ไว้แล้ว
4. เอกสารประกอบการกู้เงินพิเศษของผู้กู้
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ของผู้กู้และคู่สมรส
(ที่ยังไม่หมดอายุ)
4.2 สำเนาทะเบียนสมรส , ใบหย่า , ใบมรณบัตร , ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) ของผู้กู้และคูส่ มรส
4.3 กรณีขอรับเงินโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้กู้
4.4 เอกสารอื่นๆ ตามทีส่ หกรณ์ฯ ร้องขอ
*หมายเหตุ* เอกสารทุกประเภทต้องใช้กระดาษใหม่เท่านั้น โดยผู้กู้และคูส่ มรสต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง
ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ขอกู้
(………..…………….………………………)
เริ่มใช้ 3 ธ.ค.2562

ต้นฉบับ
สัญญาเลขที่…………………….………..……

หนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
วันที่..………เดือน……………..………………พ.ศ………….x
ข้าพเจ้า.................................................................................เลขประจำตัวประชาชน
อายุ ………..…ปี สมาชิ ก เลขที่ ……….….…………...ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น บ้ า นเลขที่ ………………….หมู่ ท่ี …………..ซอย….………………………..……
ถนน………………..……………...…ตำบล/แขวง…………..…..………….……อำเภอ/เขต……………...….…………..จังหวัด……………………..……….....
รหัสไปรษณีย์.….…………………………โทรศัพท์...........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ กู้” ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือ
สัญญาให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาอันมีข้อความและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน............................................x บาท (............................................................. x)
และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ โดยผู้กู้ตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี
หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ กำหนด เพื่อนำไปใช้......................................................................................................
ข้อ 2. วิธีการผ่อนชำระ
กรณี ผ่อนชำระแบบรายเดือน ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 1. จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น
โดยมี ก ำหนดชำระภายในวั น สิ้ น เดื อ นเดื อ นละเท่ า ๆ กั น (เว้ น แต่ ง วดสุ ด ท้ า ย) เดื อ นละ.......................................... x บาท
(..................................................................x) จำนวน...................... x งวด (ไม่เกิน 360 งวด) จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น โดยจะชำระ
ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน หรือชำระ ณ ที่ทำการของผู้ให้กู้
กรณีผ่อนชำระแบบรายปี ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระเงินต้นตามข้อ 1. จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้นเป็นจำนวน............x งวด
(ไม่เกิน 30 งวด) งวดละเท่าๆ กัน ยกเว้นงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ ชำระเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น โดยผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับมาหักชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้
หากเงินจำนวนดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ ผู้กู้จะนำเงินมาชำระเพิ่มด้วยวิธีการตาม ข้อ 2.1 จนครบจำนวนตามสัญญา
ข้อ 3. หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ นำเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และบรรดาเงิน
อื่นใดที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ฯ ทั้งในขณะทำสัญญาฉบับนี้และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหน้าหักชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้
ข้อ 4. ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องปรับเพิ่ มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ ผู้ให้กู้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ ย
สูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1. เมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 5. ผู้กู้ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเงื่อนไขการให้กู้เงินกู้พิเศษทั่วไป
ของผู้ให้กู้ทั้งที่มีอยู่ขณะทำสัญญาฉบับนี้และที่จะมีในภายหน้าทุกประการ
ข้อ 6. หากผู้ กู้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้อ งด้ ว ยประการใดๆ รวมถึ ง กรณี ผู้ กู้ ถึ ง แก่ ก รรม
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและยินยอมชำระเงินต้น ที่ค้างอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คิดคำนวณจนถึงวันที่ชำระเงินต้นคืน
จนเสร็จสิ้นในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ ฯ กำหนด โดยกำหนดชำระทันทีที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาและในการนี้
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินตามข้อ 3. เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นต่อไป และในกรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้จนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้
บอกเลิกสัญญา ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้ได้
ข้อ 8. ในขณะทำสัญญาฉบับนี้ผู้กู้
ไม่มีคู่สมรส
มีคู่สมรส (รายละเอียดตามสำเนาทะเบียนสมรสที่ผู้กู้แนบมาพร้อม
กับหนังสือสัญญานี้) ซึ่งได้รับรู้และให้ความยินยอมในการทำสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หนั งสือ สัญ ญานี้ ทำขึ้นเป็ น สองฉบั บ มี ข้อความถูก ต้องตรงกัน คู่สัญ ญาทั้ งสองฝ่ ายได้อ่านข้อ ความในสัญ ญาและเข้าใจ
ข้อความโดยดีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ……………….…………..…………..………….ผูก้ ู้
(…………………….……..…..………………)

ลงชื่อ……………….………….………..…………….คู่สมรส/พยาน
(………….………….……..…..………………)

ลงชื่อ……………….…………..…………..…………ผู้ให้กู้
(……………….………….………..…..……………)

ลงชื่อ……………….…………..………….………….พยาน
(………………….……………..…..………………)
เริ่มใช้ 3 ธ.ค. 2562

คูฉ่ บับ
สัญญาเลขที่…………………….………..……

หนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษทั่วไป
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด
วันที่..………เดือน……………..………………พ.ศ………….x
ข้าพเจ้า.................................................................................เลขประจำตัวประชาชน
อายุ ………..…ปี สมาชิ ก เลขที่ ……….….…………...ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น บ้ า นเลขที่ ………………….หมู่ ท่ี …………..ซอย….………………………..……
ถนน………………..……………...…ตำบล/แขวง…………..…..………….……อำเภอ/เขต……………...….…………..จังหวัด……………………..……….....
รหัสไปรษณีย์.….…………………………โทรศัพท์...........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ กู้” ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือ
สัญญาให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาอันมีข้อความและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ตกลงกู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงินจำนวน............................................x บาท (............................................................. x)
และผู้กู้ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้ โดยผู้กู้ตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี
หรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ฯ กำหนด เพื่อนำไปใช้......................................................................................................
ข้อ 2. วิธีการผ่อนชำระ
กรณี ผ่อนชำระแบบรายเดือน ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 1. จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น
โดยมี ก ำหนดชำระภายในวั น สิ้ น เดื อ นเดื อ นละเท่ า ๆ กั น (เว้ น แต่ ง วดสุ ด ท้ า ย) เดื อ นละ.......................................... x บาท
(.................................................................. x) จำนวน...................... x งวด (ไม่เกิน 360 งวด) จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น โดยจะชำระ
ด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือวิธีการอื่นใดในทำนองเดียวกัน หรือชำระ ณ ที่ทำการของผู้ให้กู้
กรณีผ่อนชำระแบบรายปี ผู้กู้ตกลงยินยอมชำระเงินต้นตามข้อ 1. จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้นเป็นจำนวน............x งวด
(ไม่เกิน 30 งวด) งวดละเท่าๆ กัน ยกเว้นงวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ ชำระเป็นรายปี ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น โดยผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ นำเงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับมาหักชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้
หากเงินจำนวนดังกล่าวไม่พอชำระหนี้ ผู้กู้จะนำเงินมาชำระเพิ่มด้วยวิธีการตาม ข้อ 2.1 จนครบจำนวนตามสัญญา
ข้อ 3. หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ นำเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก และบรรดาเงิน
อื่นใดที่ผู้กู้มีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ฯ ทั้งในขณะทำสัญญาฉบับนี้และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหน้าหักชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้
ข้อ 4. ในกรณี ที่มีเหตุจำเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องปรับเพิ่ มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผู้กู้ยินยอมให้ ผู้ให้กู้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ ย
สูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1. เมื่อใดก็ได้ตามที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 5. ผู้กู้ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเงื่อนไขการให้กู้เงินกู้พิเศษทั่วไป
ของผู้ให้กู้ทั้งที่มีอยู่ขณะทำสัญญาฉบับนี้และที่จะมีในภายหน้าทุกประการ
ข้อ 6. หากผู้ กู้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตามสั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้อ งด้ ว ยประการใดๆ รวมถึ ง กรณี ผู้ กู้ ถึ ง แก่ ก รรม
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและยินยอมชำระเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่คิดคำนวณจนถึงวันที่ชำระเงินต้นคืน
จนเสร็จสิ้นในอัตราร้อยละสิบสี่ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ ฯ กำหนด โดยกำหนดชำระทันทีที่ได้รับการบอกเลิกสัญญาและในการนี้
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินตามข้อ 3. เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นต่อไป และในกรณีที่ผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้จนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้
บอกเลิกสัญญา ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องดำเนินคดีแก่ผู้กู้ได้
ข้อ 8. ในขณะทำสัญญาฉบับนี้ผู้กู้
ไม่มีคู่สมรส
มีคู่สมรส (รายละเอียดตามสำเนาทะเบียนสมรสที่ผู้กู้แนบมาพร้อม
กับหนังสือสัญญานี้) ซึ่งได้รับรู้และให้ความยินยอมในการทำสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
หนั งสือ สัญ ญานี้ ทำขึ้นเป็ น สองฉบั บ มี ข้อความถูก ต้องตรงกัน คู่สัญ ญาทั้ งสองฝ่ ายได้อ่านข้อ ความในสัญ ญาและเข้าใจ
ข้อความโดยดีตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ……………….…………..…………..………….ผูก้ ู้
(…………………….……..…..………………)

ลงชื่อ……………….………….………..…………….คู่สมรส/พยาน
(………….………….……..…..………………)

ลงชื่อ……………….…………..…………..…………ผู้ให้กู้
(……………….………….………..…..……………)

ลงชื่อ……………….…………..………….………….พยาน
(………………….……………..…..………………)
เริ่มใช้ 3 ธ.ค. 2562

