หนังสือกู้ที่..............................

รับที่.............../...................
วันที่........./.........../..............

วันที่.........../............/.............

หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วันที่.................................................................

โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้กู้...........................
(ที่สามารถติดต่อได้)

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
ข้าพเจ้า........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่......................................................
ทางานในตาแหน่ง............................................................สังกัด.......................................................................ได้รับเงินได้
รายเดือน...........................................บาท ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จานวน...........................................บาท(.........................................................................)
ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ......................................บาท โดยจะนาไปใช้เพื่อการต่อไปนี้...........................................................
............................................................................................................................. ..........................................................
ในกรณีที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่
สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ แจ้งทางจดหมายให้ ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ทราบทางจดหมาย ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี้ย
เงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ข้าพเจ้าเป็นประจาเป็นการแจ้งให้ทราบทาง
จดหมายแล้ว
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ครบถ้วนแล้วขอส่งเงินกู้คืน จานวน...............งวด ดังนี้
งวดที่
1
2
3
4
5
6

เดือน

ต้นเงิน

ดอกเบี้ย

งวดที่
7
8
9
10
11
12

เดือน

ต้นเงิน

ดอกเบี้ย

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวน
เงินงวดชาระหนี้ข้อ 2. ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าจะลาออกหรือย้ายงานประจา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งจัดการชาระหนี้ซึ่ง
มีอยู่ในสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่ดาเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินสะสม บาเหน็จ เงินกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่นายจ้างจะจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าส่งชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วนเสียก่อนได้
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รับสาเนาคู่ฉบับหนังสือกู้ตั้งแต่วันลงนามในหนังสือนี้แล้ว
...........................................................ผูก้ ู้ *กรุณาเซนต์ชื่อผู้รับเงินด้านหลังด้วย
หลักฐานประกอบการขอกู้ของผู้กู้
(............................................................)
1.สาเนาสลิปเงินเดือน
............................................................พยาน
2.สาเนาบัตรพนักงาน
(............................................................)
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
............................................................พยาน
4.สาเนาทะเบียนบ้าน
(............................................................)
5. สาเนาหนังสือรับรองกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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-2(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์กรอกเอง)
จานวนเงินกู้..................................................บาท
วงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินได้รายเดือน

ต้นเงินกู้สามัญ
คงเหลือ

ต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
คงเหลือ

จากัดวงเงินกู้

จากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

1.ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
2.ข้อชี้แจงอื่นๆ.......................................................................................................................................
เห็นควร อนุมัติ
.............................................................เจ้าหน้าที่
อนุมัติ
.............................................................ประธาน/รองประธาน/ผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

ข้าพเจ้าผู้กู้ มอบอานาจให้.................................................................ตาแหน่ง.......................................................
สังกัด....................................................................................................................เป็นผู้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้นี้แทนข้าพเจ้า
คาเตือน
ถ้าท่านมอบอานาจให้ผู้อื่นรับเงินแทนโปรดฝากบัตร
ประจาตัวของท่านไปกับผู้รับเงินแทนท่านด้วยเพื่อ
แสดงต่อเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ..........................................................ผู้กู้
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.........................................................)
ข้าพเจ้า..................................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน..........................................................บาท
(..................................................................................)ครบถ้วนแล้ว ณ วันที่.............../.............../................
ลงชื่อ..........................................................ผู้รับเงิน
โอนเงินเข้าบัญชีสมุดเงินฝาก
(.........................................................)
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)
ชื่อบัญชี.......................................................
จ่ายเงินครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
เลขที่
.................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
..................../.................../........................
สาขา..........................................................
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หนังสือกู้ที่............................../.......................
วันที่กู้...............................................................
ผู้กู้.................................................................
เลขที่สมาชิก...................................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

หนังสือยินยอมผู้กู้
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด
เลขที่ 59 หมู่ที่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ข้าพเจ้า .......................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขทะเบียนที่ ...........................ทางานในตาแหน่ง ....................................................................................................บัตร
ประจาตัวประชาชนเลขที่................................... สังกัดบริษัท .......................................หน่วยงาน........................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ........................... หมู่ที่ .............. ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/ เขต ...........................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ ...................................................................ทาหนังสือยินยอมให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด เพื่อไว้เป็นหลักฐานดังต่อไปนี้

1.หนังสือยินยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย
(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระ
หนี้คืนจนครบถ้วนตามสัญญา
(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้หักเงินเดือน เงินบาเหน็จ เงินสะสม และเงินได้อื่น ๆ ที่มีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระคืนหนี้ในส่วนที่คงค้าง กรณีที่หมดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

2.หนังสือให้ความยินยอมในการบอกกล่าว ติดตามทวงถาม ( ผู้กู้ )
2.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด

สามารถแจ้งข้อมูลการเป็นหนี้ สอบถาม หรือตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงิน/ค่าจ้าง/รายได้ ของข้าพเจ้ากับบุคคลดังต่อไปนี้
1. ผู้ค้าประกันหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้า
2. พนักงานฝ่ายบุคคล , การเงิน หรือ บัญชี ของบริษัทที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
3. หัวหน้างานที่ข้าพเจ้าทางานอยู่
4. กรรมการหรืออนุกรรมการ เขตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
5. บุคคลอื่นๆที่ข้าพเจ้าระบุ ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด ส่งเอกสารเป็นหนังสือ หรือทางอิเลคทรอนิกส์
ในการ
เป็นหนี้ (ใบเสร็จ)/หนังสือทวงถามหนี้ของข้าพเจ้า ไปยังบริษัทที่ขา้ พเจ้าทางานอยู่ / ที่อยู่ หรือ E-Mail ของบุคคลดังกล่าว
ข้างต้นของข้าพเจ้าได้ โดยหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยมื ระหว่างผู้กู้ กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด
ลงชื่อ ...............................................................ผู้กู้
( ........................................................... )
ลงชื่อ ................................................................พยาน
( ............................................................ )
ลงชื่อ ................................................................พยาน
( ............................................................ )
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