หนังสือกู้ท..............................
ี

รับที.............../...................
วันที........./.........../..............

วันที.........../............/.............

หนังสือกู้เงินเพือเหตุฉุกเฉิน
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขที ! หมูท่ ี $ ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี )****
วันที.................................................................

โปรดแจ้ งเบอร์ โทรศัพท์ ผ้ ูก้ ู...........................
(ทีสามารถติดต่ อได้ )

เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
ข้ าพเจ้ า........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที......................................................
ทํางานในตําแหน่ง............................................................สังกัด.......................................................................ได้ รับเงินได้
รายเดือน...........................................บาท ขอกู้เงินเพือเหตุฉกุ เฉินดังต่อไปนี 3
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงิน จํานวน...........................................บาท(.........................................................................)
ในอัตราดอกเบี 3ยร้ อยละ......................................บาท โดยจะนําไปใช้ เพือการต่อไปนี 3...........................................................
.......................................................................................................................................................................................
ในกรณีทสหกรณ์
ี
มีประกาศเปลียนแปลงอัตราดอกเบีย" เงินกู้เพิมขึน" ข้ าพเจ้ ายินยอมเสียดอกเบีย" เงินกู้ตามที
สหกรณ์ เรียกเก็บเพิมขึน" เมือสหกรณ์ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า +, วัน หรื อ แจ้ งทางจดหมายให้ ทราบ
ล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่า - วัน
ในกรณีทไม่
ี แจ้ งให้ ทราบทางจดหมาย ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถือว่ าการแจ้ งโดยพิมพ์ ข้อความการเรี ยกเก็บดอกเบีย"
เงินกู้เพิมขึน" ไว้ ในใบเสร็จรั บเงิน หรือเอกสารอืนใดทีสหกรณ์ จะต้ องส่ งให้ แก่ ข้าพเจ้ าเป็ นประจําเป็ นการแจ้ งให้ ทราบทาง
จดหมายแล้ ว
ข้ อ ). ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ครบถ้ วนแล้ วขอส่งเงินกู้คืน จํานวน...............งวด ดังนี 3
งวดที
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เดือน

ต้ นเงิน

ดอกเบีย"

งวดที
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เดือน

ต้ นเงิน

ดอกเบีย"

ข้ อ 9. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าทีผู้จา่ ยเงินเดือนของข้ าพเจ้ า หักเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าตามจํานวน
เงินงวดชําระหนีข3 ้ อ ). ให้ แก่สหกรณ์จนครบถ้ วน
ข้ อ <. ถ้ าข้ าพเจ้ าจะลาออกหรื อย้ ายงานประจํา ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ ทราบล่วงหน้ าพร้ อมทังจั
3 ดการชําระหนี 3ซึง
มีอยู่ในสหกรณ์ให้ เสร็ จสิ 3นก่อน ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ดําเนินการดังกล่าวข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงินหักเงินสะสม บําเหน็จ เงินกองทุน
สํารองเลี 3ยงชีพ หรื อเงินอืนใดทีนายจ้ างจะจ่ายให้ แก่ข้าพเจ้ าส่งชําระหนี 3ให้ แก่สหกรณ์ จนครบถ้ วนเสียก่อนได้
ข้ อ :. ข้ าพเจ้ าได้ รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือกู้ตัง" แต่ วันลงนามในหนังสือนีแ" ล้ ว
...........................................................ผู้ก้ ู *กรุณาเซนต์ ชือผู้รับเงินด้านหลังด้ วย
หลักฐานประกอบการขอกู้ของผู้ก้ ู
(............................................................)
2.สําเนาสลิปเงินเดือน
............................................................พยาน
4.สําเนาบัตรพนักงาน
(............................................................)
+.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
............................................................พยาน
7.สําเนาทะเบียนบ้ าน
(............................................................)
5. สําเนาหนังสือรั บรองกองทุนสํารองเลีย" งชีพ

เริมใช้ วันที 4 พ.ย. ) 9 เป็ นต้ นไป

-4(รายการต่ อไปนี " เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ กรอกเอง)
จํานวนเงินกู้..................................................บาท
วงเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
เงินได้ รายเดือน

ต้ นเงินกู้สามัญ
คงเหลือ

ต้ นเงินกู้เพือเหตุฉกุ เฉิน
คงเหลือ

จํากัดวงเงินกู้

จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

4.ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี 3 หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย
).ข้ อชีแ3 จงอืนๆ.......................................................................................................................................
เห็นควร อนุมตั ิ
.............................................................เจ้ าหน้ าที
อนุมตั ิ
.............................................................ประธาน/รองประธาน/ผู้จดั การ/ผู้ทได้
ี รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ข้ าพเจ้ าผู้ก้ ู มอบอํานาจให้ .................................................................ตําแหน่ง.......................................................
สังกัด....................................................................................................................เป็ นผู้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้นี 3แทนข้ าพเจ้ า
คําเตือน
ถ้ าท่านมอบอํานาจให้ ผ้ อู นรั
ื บเงินแทนโปรดฝากบัตร
ประจําตัวของท่านไปกับผู้รับเงินแทนท่านด้ วยเพือ
แสดงต่อเจ้ าหน้ าที

ลงชือ..........................................................ผู้ก้ ู
(.........................................................)
ลงชือ..........................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(.........................................................)
ลงชือ..........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชือ..........................................................พยาน
(.........................................................)
ข้ าพเจ้ า..................................................................................ได้ รับเงินกู้ จํานวน..........................................................บาท
(..................................................................................)ครบถ้ วนแล้ ว ณ วันที.............../.............../................
ลงชือ..........................................................ผู้รับเงิน
โอนเงินเข้ าบัญชีสมุดเงินฝาก
(.........................................................)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน)
ชือบัญชี.......................................................
จ่ ายเงินครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว
.................................................................เจ้ าหน้ าทีการเงิน
เลขที
..................../.................../........................
สาขา..........................................................

หนังสือกู้ท............................../.......................
ี
วันทีกู้...............................................................
ผู้ก้ .ู ................................................................
เลขทีสมาชิก...................................................
(เฉพาะเจ้ าหน้ าที)

หนังสือยินยอมผู้ก้ ู
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด
เลขที ! หมูท่ ี $ ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี )****

ข้ าพเจ้ า .......................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขทะเบียนที ...........................ทํางานในตําแหน่ง ....................................................................................................บัตร
ประจําตัวประชาชนเลขที................................... สังกัดบริษัท .......................................หน่วยงาน........................
ทีอยู่ปัจจุบนั เลขที ........................... หมู่ที .............. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/ เขต ...........................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ ...................................................................ทําหนังสือยินยอมให้ ไว้ ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุ กิจก๊ าซ ปตท. จํากัด เพือไว้ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี 3

2.หนั งสือยินยอมให้ หักเงิน ณ ทีจ่ าย
(4) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดผู้มหี น้ าทีจ่ายเงินได้ รายเดือนหักเงินเดือนของข้ าพเจ้ าส่งให้ แก่สหกรณ์เพือชําระ
หนี 3คืนจนครบถ้ วนตามสัญญา
()) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดผู้มหี น้ าทีจ่ายเงินได้ หกั เงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินสะสม และเงินได้ อืน ๆ ทีมีสทิ ธิ
ได้ รับจากหน่วยงานต้ นสังกัด ส่งให้ แก่สหกรณ์เพือชําระคืนหนี 3ในส่วนทีคงค้ าง กรณีทีหมดสมาชิกภาพจากการเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีทพ้ี นสภาพจากการเป็ นพนักงาน

4.หนังสือให้ ความยินยอมในการบอกกล่ าว ติดตามทวงถาม ( ผู้ก้ ู )
2.1 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด

สามารถแจ้ งข้ อมูลการเป็ นหนี 3 สอบถาม หรือตรวจสอบ

ข้ อมูลทางการเงิน/ค่าจ้ าง/รายได้ ของข้ าพเจ้ ากับบุคคลดังต่อไปนี 3
4. ผู้คํ 3าประกันหนี 3เงินกู้ของข้ าพเจ้ า
). พนักงานฝ่ ายบุคคล , การเงิน หรือ บัญชี ของบริษัททีข้ าพเจ้ าสังกัดอยู่
9. หัวหน้ างานทีข้ าพเจ้ าทํางานอยู่
4. กรรมการหรื ออนุกรรมการ เขตทีข้ าพเจ้ าสังกัดอยู่
5. บุคคลอืนๆทีข้ าพเจ้ าระบุ ดังนี 3
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด ส่งเอกสารเป็ นหนังสือ หรื อทางอิเลคทรอนิกส์
ในการ
เป็ นหนี 3 (ใบเสร็จ)/หนังสือทวงถามหนี 3ของข้ าพเจ้ า ไปยังบริษัททีข้ าพเจ้ าทํางานอยู่ / ทีอยู่ หรือ E-Mail ของบุคคลดังกล่าว
ข้ างต้ นของข้ าพเจ้ าได้ โดยหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี 3 ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญากู้ยืมระหว่างผู้ก้ ู กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด
ลงชือ ...............................................................ผู้ก้ ู
( ........................................................... )
ลงชือ ................................................................พยาน
( ............................................................ )
ลงชือ ................................................................พยาน
( ............................................................ )

