
คำอธิบาย 
 

ชุดสัญญาเงินกู้สามัญโควิด (COVID-19) ประกอบด้วย 
1. คำขอกู้เงินสามัญโควิด (COVID-19)      1  แผ่น 
2. ผู้กู้ทุกราย ใช้สลิปเงินเดือนปัจจุบัน + สลิปเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
3. กรณีที่ ผู้กู้มีค่าทำงานเป็นกะ : ใช้สลิปเงินเดือนตามข้อ 2. + สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน            

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  
4. เอกสารการตรวจสอบบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) กรณีที่ยอดเงินกู้สามัญโควิด (COVID-19) 

ที่อนุมัติ รวมกับหนี้เงินกู้สามัญเดิมที่สมาชิกมีอยู่ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป 
5. หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโควิด (COVID-19) (ต้นฉบับ + คู่ฉบับ)   2  แผ่น 
6. หนังสือยินยอม (ผู้กู้) ให้หักเงินชำระหนี้ + ใบสมัครประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ + หนังสือยืนยันสถานะ

ผู้กูแ้ละผู้ค้ำประกัน         1  แผ่น 
7. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์   2  แผ่น 
8. หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญโควิด (COVID-19) (ต้นฉบับ + คู่ฉบับ) 2  แผ่น  

(ต่อผู้ค้ำประกัน  1  คน) 
9. หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน (ต้นฉบับ + คู่ฉบับ)    2  แผ่น   

(ต่อผู้ค้ำประกัน  1  คน)  
10. ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์ บ.เมืองไทยประกันชีวิต                       (ใบหน้า)    

ลงชื่อ  (ผู้ขอเอาประกันภัย)              (ใบหลัง) รวม  1  แผ่น 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
คำแนะนำการกรอกเอกสารเงินกู้ 

 

สมาชิกที่ขอกู้เงินกับสหกรณ์ฯ ทุกประเภท  เพื่อความรวดเร็วขอให้ดำเนินการในสัญญาเงินกู้และ             
สัญญาค้ำประกัน ดังนี้ 

- การกรอกสัญญาเงินกู้ทุกประเภท และสัญญาค้ำประกัน การลงลายมือชื่อให้ใช้ปากกา สีน้ำเงิน เท่านั้น 
- ในสัญญากู้เงิน ส่วนของวันเดือนปี, จำนวนเงินกู้, จำนวนงวดผ่อน, จำนวนเงินที่ผ่อนชำระ ทั้งตัวเลขและ

ตัวหนังสือทุกหน้า ให้ ผู้กู้ลงลายมือชื่อ กำกับไว้ทุกจุด 
- ในสัญญาค้ำประกัน ส่วนของวันเดือนปี, จำนวนเงินกู้ ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือทุกหน้าให้  ผู้ค้ำประกัน           

ลงลายมือชื่อ กำกับไว้ทุกจุด 
- ผู้กู้ , ผู้ค้ำประกัน  และคู่สมรสลงลายมือชื่อเป็นพยานไม่ได้ 
- หากท่านลืมลงลายมือชื่อกำกับตามที่กำหนดไว้ สหกรณ์อาจส่งคืนหนังสือคำขอกู้เงินให้แก่สมาชิก หรือ

ท่านต้องส่งเอกสารที่สมบูรณ์ให้สหกรณ์อีกครั้ง 
*************** 



เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญโควิด (COVID-19) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 

• เอกสารทุกชนิด ใช้กระดาษใหม่ทั้งหมด 

• สหกรณ์ฯ อาจร้องขอเอกสารอื่นๆ ได้ ตามที่เห็นสมควร  

• การปลอมหรือดัดแปลงเอกสารขึ ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง                
หรือ ลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร สหกรณ์ฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ 

 

1. ผู้กู้ 
1.1 สลิปเงินเดือน 

□ ผู้กู้ทุกราย ใช้สลิปเงินเดือนปัจจุบัน + สลิปเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ กรณีที่ผู้กู้มีค่าทำงานเป็นกะ : ใช้สลิปเงินเดือนปัจจุบัน + สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 2 เดือน + สลิปเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่)  

□ เอกสารการตรวจสอบบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)  : กรณีที ่ยอดเงินกู ้สามัญโควิด (COVID-19) ที ่อนุมัติ                            
รวมกับหนี้เงินกู้สามัญเดิมที่สมาชิกมีอยู่ มีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป (ใช้กระดาษใหม่) ** กรณีที่สมาชิกขอเอกสารจากบริษัท             
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ทางไปรษณีย์ ให้ใช้เอกสารตัวจริง ที่ทางบริษัทฯ ส่งให้) ** 

□ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง             
(ใช้กระดาษใหม่) จำนวน 2 ฉบับ 

□ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู ่สมรสเสียชีว ิต) , สำเนาใบเปลี ่ยนแปลงชื ่อ-นามสกุล                       
(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่รับเงินเดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

1.2 กรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส ใช้เอกสารของ “คู่สมรส” ดังนี้ 

 □ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

 □ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

 □ สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 
 

2. ผู้ค้ำประกัน 
□ สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน (ที่ยังไม่หมดอายุ เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง              

(ใช้กระดาษใหม่) 

□ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

□ สำเนาทะเบียนสมรส , สำเนาใบหย่า , สำเนาใบมรณบัตร (กรณีคู ่สมรสเสียชีว ิต) , สำเนาใบเปลี ่ยนแปลงชื ่อ-นามสกุล                    

(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ใช้กระดาษใหม่) 

กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน โดยใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง □ ก่อนนำส่งสหกรณ์ฯ 



 

  

 
 
 

 
 

คำขอกู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

          ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค จำกัด 
 

วันท่ี….…..…เดือน………………..……………พ.ศ……....……x 
เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

  1. ข้อมูลทั่วไป… 
 

ข้าพเจ้า…………………………………………………..……….……………….….สมาชิกเลขท่ี…………….….………..เกดิวันท่ี……..…..…..…………..อายุ……….…ป ี
เลขประจำตัว ……………………………… สังกัด………………...…...…………..………………เงินได้รายเดือน…………….………...……..….บาท   โทร…………….….……… 

สถานภาพ      โสด      สมรส      หม้าย      หย่า  ช่ือคู่สมรส……………….…………………….……………….……………………..……………….……อายุ…......….....ป ี
อาชีพ…………………………………………………….…….…สถานท่ีทำงาน ……………………..……………..……….……………...………………โทร……………….………….…….. 

 

  2. จำนวนเงินและวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน… 
 

วงเงินท่ีขอกู้จากสหกรณ์………………….………………….……x บาท (………………………………………………………...…x) ระยะเวลาในการผ่อนชำระ….…..x งวด     

วัตถุประสงค์ในการขอกู้เพื่อ………………….………………….……............ขอรับเงินโดย  □  เช็ค  ,  □  ตั๋วแลกเงิน  ,  □ โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ 

□ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะบัญชีที่โอนเงินเดือน ตามสำเนาหน้าสมุดบัญชีท่ีแนบมาด้วย)  
 

  3. หลักประกันการกู้เงิน… 
 

3.1 นาย/นาง/นางสาว………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขท่ี……….……………..เกิดวันที…่….…..…..………..อาย…ุ…...…ปี  
เลขประจำตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินไดร้ายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….…… 

นาย/นาง/นางสาว………………….……………………………………….…….….สมาชิกเลขท่ี……….……………..เกิดวันท่ี…….…..…..………..อาย…ุ…...…ปี  
เลขประจำตัว …………………………… สังกัด.……………………..…...…..………………เงินไดร้ายเดือน…………………….……..….บาท โทร...……..…………....….….…… 

3.2 ใบรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เลขท่ี.........................................................................จำนวนเงิน..................................................................บาท 
3.3 หุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟภ. ณ วันที่...........................................จำนวนเงิน..............................................บาท และที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต 

 

44. คำรับรองของผู้กู้… 
 

4.1 ข้าพเจ้าจะใช้คืนเงินที่กู้พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นๆ โดยจะชำระเป็นงวดรายเดือนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่สหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้เป็นต้นไป 

4.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของข้าพเจ้าได้ตามประกาศของสหกรณ์ 
4.3 ข้าพเจ้า ตกลงทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ โดยจะชำระค่าเบี้ยประกันตามอัตราที่กำหนด และไม่ยกเลิก 

การทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้จนกว่าจะชำระหนี้ตามสัญญาเสร็จสิ้น 
4.4 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในขณะทำสัญญานี้ ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีล้มละลาย / ไม่ เป็นผู้ถูกบังคับคดี/            

ไม่ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าช่ัวคราวหรือเด็ดขาดในคดีล้มละลาย /ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย / ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
หรือสอบสวนทางวินัย หรือสอบสวนทางละเมิด หรือความผิดอื่นๆ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนข้อเท็จจริง หรือทางวินัย หรือทางละเมิด           
หรือความผิดอื่นๆ 

4.5 ข้าพเจ้ายินยอมส่งมอบเอกสารตามที่สหกรณ์ร้องขอ ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ 
4.6 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่างๆ ของสหกรณ์ เป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 

 

ลงช่ือ……………………………………....………….ผู้ขอกู ้
(…………………..………………………………) 

 
 

 

เลขท่ีรับ………………….…..….……... 
 

วันท่ีรับ……………………………..……. 

บุคคลที่ สอ.กฟภ.  สามารถติดต่อเรื่องกู้แทน
ช่ือ……………………………….…..……………………... 
โทร.….…….………...……………...……………….……. 
โทรระบบภายใน………………..……………….……… 
 

เร่ิมใช้เมื่อ ก.ย.64 



    

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพือ่ช่วยเหลือสมาชิก 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

วันท่ี..………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 “ผู้กู”้ ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือสัญญาฉบับน้ีให้ไว้ต่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด” 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.- 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า..........................................................ได้กู้เงินกู้ สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในสถานการณ์                
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากผู้ให้กู้เป็นเงินจำนวน..……………….….....................…..………..x บาท 
(……………………………………....................................................................………………….…x) โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ดังนี้  

1.1 ปีท่ี 1-2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี 
1.2 ปีท่ี 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป ตามแต่ละประเภทของหลักประกัน 

  ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป ให้เป็นไปตามประกาศของผู้ให้กู้ 
  ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้โดยครบถ้วนถูกต้องแล้วในวันทำสัญญาเงินกู้ฉบับนี ้

ข้อ 2. กรณีทีผู่้ให้กู้จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้ปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ให้กู้
ได้ทันที ทั้งนีผู้้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินกู้นี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อ...................................................................................................... 

หากข้าพเจ้าใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้ว ข้าพเจ้าตกลงคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้ให้กู้           
ทั้งจำนวนโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขประการใด 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ 1.1 และ 1.2 แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน รวม............x งวด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปีท่ี 1-2 จำนวนเดือนละ………………...........………x บาท (………………………………......................................………………x)  
 4.2 ปีท่ี 3 เป็นต้นไป (เว้นแต่งวดสุดท้าย) จำนวนเดือนละ…………….…………x บาท (…………………………….....………………x)  

  ทั้งนี้ โดยหักจากเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เว้นแต่กรณีที่
ข้าพเจ้าได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว ข้าพเจ้าจะชำระหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักจำนวนเงินงวด
ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระใหผู้้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 4. หรือตามที่ผู้ให้กู้จะพึงกำหนดจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า 

ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ โครงการสินเชื ่อเพื ่อช่วยเหลือสมาชิก                       
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี เงินกู้รายนี้               
เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้อมทั ้งดอกเบี ้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ ให้ไว้                         
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

/- ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอม... 

สัญญาเลขท่ี.......................................... 

ต้นฉบับ 
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ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด              

ที่มีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า ทุกประการ 
ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ ้น เงินรับฝาก และเงินอื ่นใดในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด                 

ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งหมด ทั้งในขณะทำสัญญาฉบับนี้ และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหน้าในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหากจากผู้ค้ำประกันอื่นๆ ด้วย 

ข้อ 9. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวมถึงการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ย  ที่คิดคำนวณจนถึงวันที่                  
ชำระเงินต้นคืนเสร็จสิ้นในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด โดยกำหนด
ชำระคืนทันทีที ่ได้รับการบอกเลิกสัญญา และในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู ้ให้กู ้หักเงินตามความใน  ข้อ 8. เพื ่อชำระหนี้ดังกล่าวได้                 
ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรอีกด้วย 

ในการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทันที ตามความในวรรคก่อนนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่หักเงิน                
ตามความใน ข้อ 5. และหรือให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับหักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหนี้จนครบถ้วน 

ข้อ 10. หากข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ หรือลาออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิน้เสยีก่อน            
ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออก 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

ข้อ 11. ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ช่ือ………………………………………………….…………………..…….. ซึ่งได้รับรู้และให้
ความยินยอมในการทำหนงัสือสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือช่ือในช่องพยานข้างท้ายนี้แล้ว 
 

 หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
ต่อหน้าพยาน 
 
        (ลงช่ือ)..………………………………….……..………………. ผู้กู ้   

               (….…..………….……………..…………..……………) 
 

(ลงช่ือ)..………………………………….……..………………. คูส่มรสของผู้กู ้ 
(….…..………….……………..…………..……………)  

 
         (ลงช่ือ)…………….…….……………………………………… ผู้จัดการ สอ.กฟภ.    

   (…………………………………………………………..) 
          ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้กู้ 

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

 
 
 
 



    

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพือ่ช่วยเหลือสมาชิก 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

ทำท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

วันท่ี..………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 “ผู้กู”้ ฝ่ายหนึ่ง ขอทำหนังสือสัญญาฉบับน้ีให้ไว้ต่อ “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด” 
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.- 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า..........................................................ได้กู้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ในสถา นการณ์                
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากผู้ให้กู้เป็นเงินจำนวน..……………….….....................…..………..x บาท 
(……………………………………....................................................................………………….…x) โดยข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กู้ ดังนี้  

1.1 ปีท่ี 1-2 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี 
1.2 ปีท่ี 3 เป็นต้นไป เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป ตามแต่ละประเภทของหลักประกัน 

  ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป ให้เป็นไปตามประกาศของผู้ให้กู้ 
  ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไว้โดยครบถ้วนถูกต้องแล้วในวันทำสัญญาเงินกู้ฉบับน้ี 

ข้อ 2. กรณีทีผู่้ให้กู้จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้ปรับเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ให้กู้
ได้ทันที ทั้งนีผู้้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนำเงินกู้นี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เพื่อ...................................................................................................... 

หากข้าพเจ้าใช้เงินกู้ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์แล้ว ข้าพเจ้าตกลงคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้ให้กู้           
ทั้งจำนวนโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขประการใด 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามข้อ 1.1 และ 1.2 แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือน รวม............x งวด 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 ปีท่ี 1-2 จำนวนเดือนละ………………...........………x บาท (………………………………......................................………………x)  
 4.2 ปีท่ี 3 เป็นต้นไป (เว้นแต่งวดสุดท้าย) จำนวนเดือนละ…………….…………x บาท (…………………………….....………………x)  

  ทั้งนี้ โดยหักจากเงินเดือนหรือเงินค่าจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เว้นแต่กรณีที่
ข้าพเจ้าได้พ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้ว ข้าพเจ้าจะชำระหนี้เงินกู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ให้กู้กำหนด จนกว่าจะชำระเงินกู้เสร็จสิ้น 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักจำนวนเงินงวด
ชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระใหผู้้ให้กู้ตามจำนวนใน ข้อ 4. หรือตามที่ผู้ให้กู้จะพึงกำหนดจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า 

ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู ้สามัญ โครงการสินเชื ่อเพื ่อช่วยเหลือสมาชิก                       
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี เงินกู้รายนี้                
เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้อมทั ้งดอกเบี ้ยในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ ให้ไว้                         
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

/- ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอม... 

สัญญาเลขท่ี.......................................... 

คูฉ่บับ 
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ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด              

ที่มีอยู่แล้วหรือท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า ทุกประการ 
ข้อ 8. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ ้น เงินรับฝาก และเงินอื ่นใดในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด                 

ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งหมด ทั้งในขณะทำสัญญาฉบับนี้ และที่จะมีเพิ่มขึ้นในภายหน้าในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้โดยเป็นส่วนหนึ่ง
ต่างหากจากผู้ค้ำประกันอื่นๆ ด้วย 

ข้อ 9. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆ รวมถึงการถึงแก่กรรมของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาและข้าพเจ้ายินยอมชำระเงินต้นที่ค้างอยู่ทั้งหมดพร้อมด้วยดอกเบี้ย  ที่คิดคำนวณจนถึงวันที่                  
ชำระเงินต้นคืนเสร็จสิ้นในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี หรือตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด กำหนด โดยกำหนด
ชำระคืนทันทีที ่ได้รับการบอกเลิกสัญญา และในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู ้ให้กู ้หักเงินตามความใน  ข้อ 8. เพื ่อชำระหนี้ดังกล่าวได้                 
ตามแต่ผู้ให้กู้จะเห็นสมควรอีกด้วย 

ในการชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนทันที ตามความในวรรคก่อนนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่หักเงิน                
ตามความใน ข้อ 5. และหรือให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินบำเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าจะพึงได้รับหักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชำระหนี้จนครบถ้วน 

ข้อ 10. หากข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หรือลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ หรือลาออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิน้เสยีก่อน            
ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออก 

ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างหรือ
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับ หักเงินดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

ข้อ 11. ในขณะทำหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรส ช่ือ………………………………………………….…………………..…….. ซึ่งได้รับรู้และให้
ความยินยอมในการทำหนังสือสัญญาฉบับนี้และได้ลงลายมือช่ือในช่องพยานข้างท้ายนี้แล้ว 
 

 หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจโดยตลอด จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญ 
ต่อหน้าพยาน 
 
        (ลงช่ือ)..………………………………….……..………………. ผู้กู ้   

               (….…..………….……………..…………..……………) 
 

(ลงช่ือ)..………………………………….……..………………. คูส่มรสของผู้กู ้ 
(….…..………….……………..…………..……………)  

 
         (ลงช่ือ)…………….…….……………………………………… ผู้จัดการ สอ.กฟภ.    

   (…………………………………………………………..) 
          ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ให้กู้ 

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

 
 
 



 

 

หนังสือยินยอม (ผู้กู)้ 
ให้หักเงินชำระหนี้และค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุม่คุ้มครองเงินกู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

 

วันท่ี.………เดือน………………..…………พ.ศ……………. 
เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

ข้าพเจ้า.............................................…….………………………………ตำแหน่ง…………..……………………….เลขประจำตัว………….…………….… 
สังกัด……..…….……………………….........……………..ขอให้คำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้ว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่าย
เงินเดือน เงินโบนัสหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้และค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ รวมทั้ง               
ค่าฤชาธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนด ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ และให้รวมตลอดถึงการที่ข้าพเจ้า 
ออกจากงานจะโดยถึงแก่กรรมหรือไม่ก็ตาม ข้าพเจ้ายอมให้หักเงินบำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสทิธิได้รบัจากการไฟฟ้าฯ รวมทั้งเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ฯ เพื่อชำระเงินจำนวนดังกล่าวข้างต้นให้สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน  

 

ลงช่ือ…………………………..……….……..ผู้ให้คำยินยอม    ลงช่ือ………………………….……………พยาน   ลงช่ือ.....……..…………….…………………พยาน 
 (………..………….…………………………….….)       (………..….………….………….….……………)     (…….…………….…………………….…………….) 

 

ใบสมัครประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้ 
 
 

 

 ข้าพเจ้า................................……………………..…………...…….…….....สมาชิกเลขที่…………...…………..….เลขประจำตัว……..…………….......
ตำแหน่ง…..………………………..สังกัด….……………….……………โทรศัพท์…………….……………ขอแสดงความจำนงทำประกันชีวิตกลุ่มคุ้มครองเงินกู้  
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินในอัตราค่าเบี้ยประกันตามทุนประกัน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของ สอ.กฟภ. และบริษัทรับประกันทุก
ประการ 

ลงช่ือ...........………………………………………. ผู้สมัคร 
   (………………..………….……………….………….) 

หมายเหตุ ต้องสมัครพร้อมกับการขอกู้เงิน 
 

หนังสือยืนยันสถานะผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
 

 ข้าพเจ้า...........................................................................................สมาชิกเลขท่ี..................................................ในฐานะผู้กู้  
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกเลขที่................................ในฐานะผู้ค้ำประกัน และ
ข้าพเจ้า.....................................................................................................................สมาชิกเลขท่ี..........................................ในฐานะผู้ค้ำประกัน  
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าตามรายช่ือข้างต้น ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย , ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีใด ๆ และไม่อยู่
ระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือไม่ถูกดำเนินคดีล้มละลาย  
 

 ดังนั้น จึงลงช่ือรับรองไว้เป็นสำคัญข้างท้ายนี้ 
       

ลงช่ือ …………………………………………………………………... ผู้กู ้
(……….…………..................…....……………………….…) 

 

      ลงช่ือ …………………………………………………………………... ผู้ค้ำประกัน                        ลงช่ือ …………………………………………………….. ผู้ค้ำประกนั 
             (……….…………..................…....……………………….…)                                                                                               (………….…………...........……………………….) 



 
 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

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

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. .........X 
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า........................................................................................ .......................(ผู้กู้)  อายุ .............................ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน.................................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด..........................................................
ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน/บริษัท.........................................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  สมาชิกเลขท่ี.............................................................. 

มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก             
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ดังนี้ 

 ข้อ 1. หากข้าพเจ้าไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามมติของ

คณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ สอ.กฟภ. ทุกประการ ทั้งที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้น           

ในอนาคต 

ข้อ 2. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ

จากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  

ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพื่อส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้นหรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมท่ีข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนบ) 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงินอื่น ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตามจำนวนที่สหกรณ์                    
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้  ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน
ดังกล่าวส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำ
ยินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคำ
ยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
    ลงช่ือ..................................................... ผู้ให้คำยินยอม 
                  (.........................................................) 
 
 

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



 
 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

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

วันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. .........X 
 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า........................................................................................ .......................(ผู้กู้)  อายุ .............................ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่......................................หมู่ที่..........ซอย........................................ถนน....... ..........................................
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวดั..........................................................
ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง..........................................................หน่วยงาน/บริษัท.........................................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  สมาชิกเลขท่ี.............................................................. 

มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินและนำส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก             
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ดังนี้ 

 ข้อ 1. หากข้าพเจ้าไม่นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามมติของ

คณะกรรมการดำเนินการ ตลอดจนข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของ สอ.กฟภ. ทุกประการ ทั้งที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้น           

ในอนาคต 

ข้อ 2. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัด หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ

จากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค จำกัด  

ได้แจ้งไปในแต่ละเดือนเพื่อส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้นหรือเงินอื่นใด ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

แทนข้าพเจ้าทุกเดือน ตามหนังสือยินยอมท่ีข้าพเจ้ายอมให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (ตามแนบ) 

ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินชดเชย หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินที่ข้าพเจ้าพึ งได้รับจากหน่วยงานตามจำนวนที่สหกรณ์                    
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้แจ้งไปและให้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดเพื่อชำระหนี้  ชำระค่าหุ้น หรือชำระเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน
ดังกล่าวส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำ
ยินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับคำ
ยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น 2 ฉบับโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
    ลงช่ือ..................................................... ผู้ให้คำยินยอม 
                  (.........................................................) 
 
 

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



       สัญญาเลขที่……..…………..……..……………… 
หนังสือสัญญาค้ำประกนัเงินกูส้ามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลอืสมาชกิ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ทำที่ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

วันที่..……..…เดือน……………………………พ.ศ…………….X 
 

ข้าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว……………….....….....……………………………….……………….อายุ………………ปี  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                        
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขที่……….…..................……. มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่….….........................……...หมู่….......…ตรอก/ซอย…………..….…….……
ถนน……..……...….…ตำบล/แขวง………..…...……….….……อำเภอ/เขต……….…………....…………จังหวัด………..…...……………………..….…… รหัสไปรษณีย์………….……..…
โทรศัพท์……….…….............……………….ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………..…….…………เลขประจำตัว………………...……..ประจำ กฟฟ. ……………..….................….
แผนก/หมวด….........……………….………กอง/เขต…………...........…………….…ฝ่าย/สำนัก/ภาค………............…….…………..โทรศัพท์……………................………..……..……
มีเงินได้รายเดือน เดือนละ………….…………….….……..…………บาท ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.- 
 ข้ อ  1. ตามที่ ผู้ กู้  คื อ………………….……...............……………………….……..……………ได้ กู้ เงินจากผู้ ให้ กู้ เป็ นจำนวนเงิน ….………………….…..……….X บาท 
(………………………………………………………………………………X ) ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่……..………………….……….X ลงวันที่……………….…….......…X และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก
สหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืน
เงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประ การ จนกว่าหนี้สินและ               
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนเงินประกันสูงสุดที่บริษัทผู้รับทำประกันกำหนดและหากเงินค่าสินไหมทดแทน               
ไม่ครอบคลุมกับจำนวนเงินกู้หรือมียอดค้างชำระเหลืออยู่ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบในมูลหนี้ที่เหลือทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่าในการที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด                         
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงผู้ให้กู้เห็นสมควรเข้าเป็น            
ผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งหมดในขณะทำสัญญาฉบับนี้ และที่จ ะมี
เพิ่มขึ้นในภายหน้าในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ค้ำประกันอื่นๆ ด้วย 
 ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้แทนผู้กู้หลังจากผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้า
ยินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ หักจำนวนเงิน ณ ที่จ่าย ชำระหนี้                
ซ่ึงข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ โดยข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับผู้ให้กู้และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป                 
ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว   
 ข้อ 7. กรณีส่งเอกสารให้ส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญนี้ หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือสัญญานี้ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้อ 8. ในขณะทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรสชื่อ……………..……………........…………….…………….. ซ่ึงได้รับรู้และให้ความยินยอมในการทำ
หนังสือสัญญาฉบับนี้ และได้ลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้แล้ว 
 ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใด (เช่น เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีสมาชิก
เสียชีวิต เป็นต้น) เมื่อผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหรือหลังจากที่ผู้ค้ำประกันทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การบังคับตามหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนี้แต่ประการใด โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ชำระหนี้ตามสัญญานี้ให้ครบถ้วนก่อน 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนงัสือสัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 

      (ลงชื่อ)…………….…………….…….…………………. ผู้ค้ำประกัน       (ลงชื่อ)..…………….….….…………….……….…….. คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน 
       (……………….……………………………………..)             (………….…………….……..……………………..) 
 

 (ลงชื่อ)…………….…………….………………………. พยาน               (ลงชื่อ)..……………….….…………….……….……….พยาน 
       (……………….……………………………………..)              (………….………….….…….……………………) 
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจำตวัและลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน และเห็นวา่หนังสือค้ำประกันนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกตอ้ง 

 
                                                       (ลงชื่อ)…..………….………..……......………………... เจ้าหน้าที ่

        (...…………………………...…………………..) 

 เร่ิมใช้เมื่อ ก.ย. 64 

ต้นฉบับ 



 
หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน 

ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

วันที่....………เดือน……………….………………พ.ศ…………….X 
 
เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………................………..….…ตำแหน่ง………......................……..……..………. เลขประจำตัว…………...…..… 
ประจำ กฟฟ. ……...............................….………………….………..แผนก/หมวด…….……….…...............................…………กอง/เขต...........…………..…................…………..…
ฝ่าย/สำนัก/ภาค.………….........................…………. โทรศัพท์……………..……….............……………เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
สมาชิกเลขที่…………………....…..………ตามที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันเงินกู้สามัญให้แก่……………….……………………………...เป็นจำนวนเงิน…………………….…………X บาท 
 ข้ าพ เจ้ าขอ ให้ คำยินยอมตามหนั งสื อฉบั บนี้ ว่ า  หาก ………………………………………….……….……………………………ไม่ สามารถชำระหนี้ ให้ แก่                      
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ 
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  จนครบถ้วนได้                       
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มิต้องฟ้องร้องแต่อย่างใด 
 

 
ลงชื่อ …………………….……………..….……………. ผู้ให้คำยินยอม  
 
      (...………….……………….…..……………..…….) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ด้านหลัง 

 



       สัญญาเลขที่……..…………..……..……………… 
หนังสือสัญญาค้ำประกนัเงินกูส้ามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือช่วยเหลอืสมาชกิ 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ทำที่ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

 

วันที่..……..…เดือน……………………………พ.ศ…………….X 
 

ข้าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว……………….....….....……………………………….……………….อายุ………………ปี  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน                        
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด สมาชิกเลขที่……….…..................……. มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่….….........................……...หมู่….......…ตรอก/ซอย…………..….…….……
ถนน……..……...….…ตำบล/แขวง………..…...……….….……อำเภอ/เขต……….…………....…………จังหวัด………..…...……………………..….…… รหัสไปรษณีย์………….……..…
โทรศัพท์……….…….............……………….ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง……………..…….…………เลขประจำตัว………………...……..ประจำ กฟฟ. ……………..….................….
แผนก/หมวด….........……………….………กอง/เขต…………...........…………….…ฝ่าย/สำนัก/ภาค………............…….…………..โทรศัพท์……………................………..……..……
มีเงินได้รายเดือน เดือนละ………….…………….….……..…………บาท ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้.- 
 ข้ อ  1. ตามที่ ผู้ กู้  คื อ………………….……...............……………………….……..……………ได้ กู้ เงินจากผู้ ให้ กู้ เป็ นจำนวนเงิน ….………………….…..……….X บาท 
(………………………………………………………………………………X ) ตามหนังสือสัญญากู้เงินที่……..………………….……….X ลงวันที่……………….…….......…X และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก
สหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืน
เงินกู้ก่อนถึงกำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสำหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประ การ จนกว่าหนี้สินและ               
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติเงินกู้เป็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนเงินประกันสูงสุดที่บริษัทผู้รับทำประกันกำหนดและ หากเงินค่าสินไหมทดแทน               
ไม่ครอบคลุมกับจำนวนเงินกู้หรือมียอดค้างชำระเหลืออยู่ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบในมูลหนี้ที่เหลือทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่าในการที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำกัด                         
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ำประกันตามสัญญานี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงผู้ให้กู้เห็นสมควรเข้าเป็น          
ผู้ค้ำประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอใช้เงินค่าหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ที่ ข้าพเจ้ามีอยู่ทั้งหมดในขณะทำสัญญาฉบับนี้ และที่จะมี
เพิ่มขึ้นในภายหน้าในการค้ำประกันเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากผู้ค้ำประกันอื่นๆ ด้วย 
 ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้แทนผู้กู้หลังจากผู้ให้กู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ผู้กู้ผิดนัด ข้าพเจ้า
ยินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ หักจำนวนเงิน ณ ที่จ่าย ชำระหนี้                
ซ่ึงข้าพเจ้าต้องชำระให้แก่ผู้ให้กู้ โดยข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับผู้ให้กู้และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป                 
ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว   
 ข้อ 7. กรณีส่งเอกสารให้ส่งตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญนี้ หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือสัญญานี้ 
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้อ 8. ในขณะทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีคู่สมรสชื่อ……………..……………........…………….…………….. ซ่ึงได้รับรู้และให้ความยินยอมในการทำ
หนังสือสัญญาฉบับนี้ และได้ลงลายมือชื่อข้างท้ายนี้แล้ว 
 ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันทำหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใด (เช่น เงินค่าสินไหมท ดแทนกรณีสมาชิก
เสียชีวิต เป็นต้น) เมื่อผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหรือหลังจากที่ผู้ค้ำประกันทำหนังสือสัญญาฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึง
การบังคับตามหนังสือสัญญาค้ำประกันฉบับนี้แต่ประการใด โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ชำระหนี้ตามสัญญานี้ให้ครบถ้วนก่อน 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนงัสือสัญญานี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 

      (ลงชื่อ)…………….…………….…….…………………. ผู้ค้ำประกัน       (ลงชื่อ)..…………….….….…………….……….…….. คู่สมรสของผู้ค้ำประกัน 
       (……………….……………………………………..)             (………….…………….……..……………………..) 
 

 (ลงชื่อ)…………….…………….………………………. พยาน               (ลงชื่อ)..……………….….…………….……….……….พยาน 
       (……………….……………………………………..)              (………….………….….…….……………………) 
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจำตวัและลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน และเห็นวา่หนังสือค้ำประกันนี้ได้ทำขึ้นโดยถูกตอ้ง 

 
                                                       (ลงชื่อ)…..………….………..……......………………... เจ้าหน้าที ่

        (...…………………………...…………………..) 
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คูฉ่บับ 



 
หนังสือยินยอมของผู้ค้ำประกัน 

ให้หักเงินชำระหนี้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จำกัด 
 

วันที่....………เดือน……………….………………พ.ศ…………….X 
 
เรียน ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  

 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……………………………………................………..….…ตำแหน่ง………......................……..……..………. เลขประจำตัว…………...…..… 
ประจำ กฟฟ. ……...............................….………………….………..แผนก/หมวด…….……….…...............................…………กอง/เขต...........…………..…................…………..…
ฝ่าย/สำนัก/ภาค.………….........................…………. โทรศัพท์……………..……….............……………เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 
สมาชิกเลขที่…………………....…..………ตามที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันเงินกู้สามัญให้แก่……………….……………………………...เป็นจำนวนเงิน…………………….…………X บาท 
 ข้ าพ เจ้ าขอ ให้ คำยินยอมตามหนั งสื อฉบั บนี้ ว่ า  หาก ………………………………………….……….……………………………ไม่ สามารถชำระหนี้ ให้ แก่                      
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ได้ด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ 
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หักชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภู มิภาค จำกัด จนครบถ้วนได้                       
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด มิต้องฟ้องร้องแต่อย่างใด 
 

 
ลงชื่อ …………………….……………..….……………. ผู้ให้คำยินยอม  
 
      (...………….……………….…..……………..…….) 

 
 

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

 
  

ด้านหลัง 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด           เจ้าหนี้             200  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร                      100%



สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด                  




