แบบคําขอและหนังสื อกู้เงิน
ตามโครงการสิ นเชื อเพือช่ วยเหลือผู้คําประกัน

คําขอเลขที.......................
สัญญาเลขที......................

สมาชิกกรอกข้อความ

วันที...............................................................

เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ

.ข้าพเจ้า...........................................................................................................................เลขสมาชิก.............................................อายุ......................ปี
เลขบัตรประจําตัวประชาชน   วัน/เดือน/ปี เกิด............................... ตําแหน่งงาน.......................................
สังกัด.................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................ได้รับเงินเดือน................................................................บาท
ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................................................................................................
ซึงต่อไปนี ในหนังสื อนี ให้เรี ยกว่า “ ผูก้ ู้ ” มีความประสงค์ขอกูเ้ งินตามโครงการนีจากสหกรณ์ฯ วัตถุประสงค์ เพือ.............................................
เป็ นจํานวนเงิน...........................................บาท (...................................................) โดยยินยอมชําระดอกเบีย ในอัตราร้อยละ.............................ต่อปี
โดยขอเสนอ หลักประกัน / บุคคลคําประกัน ดังนี
.นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที......................... สังกัด....................................
.นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที......................... สังกัด....................................
3.นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที ......................... สังกัด....................................
4. จํานําหุ ้นของข้าพเจ้าทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั จํานวน.....................................................................บาท (ลงชือ)..............................................................
5. เงินฝากประเภท.............................เลขทีบัญชี..................................ชือบัญชี...........................................................จํานวน.............................บาท
. ผูก้ ตู ้ กลงให้ กําหนดการผ่อนชําระ เป็ นไปตามบันทึกการอนุมตั ิในสัญญานี และตกลงจะผ่อนชําระให้เสร็จสิ นทังต้นเงินและดอกเบีย ภายใน
กําหนดดังกล่าว หรื อเมือผูก้ พู ้ น้ จากการเป็ นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง หรื อ พ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
. ในกรณี ทีสหกรณ์ฯ ประกาศกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ต่างจากทีระบุในหนังสื อกูเ้ งินฉบับนี ผูก้ ตู้ กลงยินยอมชําระดอกเบียตามอัตราทีประกาศ
ใหม่ดว้ ย และให้ถือว่าการประกาศของสหกรณ์ฯ เป็ นการแจ้งให้ผูก้ ทู ้ ราบแล้ว โดยสหกรณ์ไม่จาํ ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผกู้ ูท้ ราบอีกครังหนึง
. ผูก้ ู ้ ขอรับรองว่า ในขณะทียืนแบบคําขอและหนังสือกูเ้ งินฯ ฉบับนี ต่อสหกรณ์ฯ ผูก้ ู้ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่ถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่
ว่าชัวคราวหรื อเด็ดขาด และไม่ถูกฟ้องเป็ นจําเลยในคดีลม้ ละลาย หรื อ เป็ นบุคคลทีศาลมีคาํ สังให้เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้
ความสามารถ แต่ประการใด
. ผูก้ ไู ้ ด้รับทราบ ข้อบังคับ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ และประกาศเงือนไข ว่าด้วยการกูเ้ งินและการชําระหนีตามโครงการนีแล้ว ยินยอมรับและ
ปฏิบตั ิตามทุกประการ และให้ถือเป็ นส่วนหนึงของแบบคําขอและหนังสือกูเ้ งินฉบับนี หากไม่ปฏิบตั ิตามให้ถือว่าผิดสัญญา และให้หนีเป็ น
อันถึงกําหนดชําระคืนทังหมดในทันที
ผูก้ ไู ้ ด้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสื อนีแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชือ.........................................................................ผูก้ ู้
( ......................................................................)
ข้ อมูลการพิจารณาเงินได้คงเหลือ (เฉพาะเจ้าหน้ าที)
เงินได้สุทธิ ................................................................ ......................บาท
บวก ชําระหนี…..................................................................................บาท
............................................................................................................บาท
อืน ๆ.....................................................................................................บาท
....................................................................................................บาท
....................................................................................................บาท
รวมเงินได้ สุทธิคงเหลือ จํานวน..........................................................บาท

บันทึกการรับเงินกู้ (ผู้ก้ ู เป็ นผู้กรอกข้ อมูล)
 รับเช็คด้วยตนเอง  โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ชือบัญชี..............................................................................................................................
เลขทีบัญชี..................................................................สาขา.................................................

ลงชือ..........................................................................ผูร้ ับเงินกู้
(.........................................................................)
ลงชือ..........................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
วันที.......................................................................

บันทึกความเห็นและการอนุมัติ
เห็นควรอนุมตั ิวงเงินกู้ ...............................................บาท อัตราดอกเบีย..........................ต่อปี ผ่อนชําระต้นเงินและดอกเบียของการกูเ้ งิน เป็ นงวด
รายเดือน งวดละ .......................... บาท ตังแต่งวดเดือน........................................... จนกว่าจะครบตามสัญญา ทังนีต้องชําระหนีทังหมดให้เสร็จ
สิ น ก่อนวันเกษียณอายุหรื อลาออกจาก การไฟฟ้านครหลวง หรื อพ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
เงือนไขเพิมเติม
......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

จนท.ผูด้ าํ เนินการ

ผูต้ รวจ / ผูร้ ับมอบอํานาจ

...............................................
(
)
วันที........................................

.............................................

(
)
วันที.....................................

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
..............................................................................................................
.............................................................................................................
...............................................................
ประธานกรรมการ/กรรมการอํานวยการ/ ผูจ้ ดั การ
วันที........................................................

เอกสารประกอบการยืนกู้
1. ผู้ก้ ู
. แบบคําขอและหนังสื อกู้เงินตามโครงการสินเชื อเพือช่ วยเหลือผู้คาประกั
ํ
น
. แบบบันทึกยินยอมให้ หักเงินสะสมเข้ากองทุนเพือเสริมสร้ างเสถียรภาพของสหกรณ์
. สํ าเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ก้จู ํานวน ชุด (สํ าหรับประกอบเรื องกู้ ชุด และนําส่ ง ฝทม. ชุด)
. สําเนาบัตรประจําตัวพนักงาน กฟน. หรื อบัตรสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ของผู้ก้ ู ทีมีลายเซ็น จํานวน ชุด
. ใบเสร็จสหกรณ์ ฯเดือนล่าสุ ดของผู้กู้
. ใบเงินเดือนล่ าสุ ดของผู้ก้ ู
1.7 สําเนาหน้ าแรกของสมุดเงินฝากทีระบุชือและเลขทีบัญชีเงินฝากทีแจ้งให้ โอนเงินกู้เข้ าบัญชีธนาคารกรุงไทย
1.8 ใบยินยอมให้ ฝทม. หักเงินได้อืนๆ
1.9 บันทึกข้ อความ ขอให้ หกั เงินได้คงเหลือน้อยกว่า % ซึงได้ยืนต่อ แผนก บท. กฟน. และได้ รับความเห็นชอบ
เรียบร้ อยแล้ ว
1.10 แผนที สถานทีอยู่ในปัจจุบันของตนเอง โดยจะต้องระบุรายละเอียด ให้ ครบถ้ วน ประกอบด้วย ชื อหมู่บ้าน ชื อ
อาคารหรื อแฟลต เลขทีบ้ านหรื ออาคาร หมู่ที ตรอกหรื อซอย ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด รวมถึงระบุ
ทางเข้ า-ออก และจุดสั งเกตสํ าคัญ เพือง่ายต่อการติดต่อระหว่ างสมาชิกกับสหกรณ์ฯ
. แจ้ งเบอร์ โทรศัพท์ ติดต่ อของบุคคลทีเป็ นญาติ หรื อสมาชิกในครอบครัวทีสามารถติดต่อได้

2. ผู้คําประกัน
. หนังสื อคําประกันตามแบบฟอร์ มของสหกรณ์
. สํ าเนาบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อ สํ าเนาบัตรประจําตัวพนักงาน กฟน. ทีมีลายเซ็น จํานวน ชุด

