เอกสารประกอบการขอกู้เงินพิเศษ
(ส่ งเรื องภายในวันที

ของแต่ ละเดือน)

%. กรณีซื)อบ้ านพร้ อมทีดินจากโครงการ (บ้ านต้ องเสร็ จแล้ ว %//%) เอกสารทีใช้ ประกอบมีดงั นี)
. แบบฟอร์ มสัญญาเงินกู้
. สําเนาสัญญาจะซื อจะขาย
3. สําเนาใบอนุ ญาตจัดสรรที&ดินพร้อมแผนผังโครงการ
4. สําเนาใบอนุ ญาตปลูกสร้าง
5. แบบแปลนบ้านชุดเต็มที&ได้รับอนุญาต
6. สําเนาทะเบียนบ้านหลังที&ซือ
7. โบว์ชวั ร์ พร้อมรายละเอียดประชาสัมพันธ์การขาย
8. สําเนาโฉนดที&ดินหน้า-หลัง เท่าตัวจริ ง (รายการด้านหลังโฉนดต้องเป็ นปั จจุบนั )
9. สําเนาโฉนดแปลงคง
10. ภาพถ่ายภายใน-ภายนอก ให้เห็นทังหมดของตัวบ้าน(เป็ นภาพสี )
11. แผนที&ทางไปหลักทรัพย์ที&ซือ(กรณี ที&โครงการไม่มีมาให้ สมาชิกต้องเขียนเอง)
12.หนังสื อรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที&ดิน
13. ให้บริ ษทั เอกชนทําการประเมินราคาที&ดินพร้อมอาคาร
ซึ& งสหกรณ์ฯ มีรายชื&อบริ ษทั ให้สมาชิกติดต่อดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
. บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จํากัด
- 02-9519003-4, HI -JHIK K ติดต่อ คุณหมู
. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากัด
- H - KLKL M-N, HIN-OKHKKLN ติดต่อ คุณเมย์
14.เอกสารส่ วนตัวของผูข้ อกู้
- สําเนาบัตรพนักงาน, บัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน ,สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด) ,
หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ(ปั จจุบนั ), และใบบันทึกฝ่ ายบุคคลส่ วนของลายเซ็น
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรงกับในสัญญาเงินกู(้ เฉพาะบริ ษทั ในเครื อ ปตท.)
- สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า
- สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน หรื อหนังสื อรับรองรายได้
(ของคู่สมรส)

**เอกสารทุกอย่ างให้ เซ็ นต์ รับรองสําเนาถูกต้ อง**
8. กรณีซื)อบ้ านพร้ อมทีดินต่ อจากบุคคล เอกสารทีใช้ ประกอบมีดงั นี)
. แบบฟอร์ มสัญญาเงินกู้
. สําเนาสัญญาจะซื อจะขาย สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านผูข้ าย
3. สําเนาทะเบียนบ้านหลังที&ซือ
4. สําเนาโฉนดที&ดินหน้า-หลัง เท่าตัวจริ ง (รายการด้านหลังโฉนดต้องเป็ นปั จจุบนั )
5. แผนที&ทางไปหลักทรัพย์ที&ซือ (กรณี ที&โครงการไม่มีมาให้ สมาชิกต้องเขียนเอง)
6. รู ปถ่ายหลักทรัพย์ โดยละเอียด(เป็ นภาพสี )
7.หนังสื อรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที&ดิน
8. ให้บริ ษทั เอกชนทําการประเมินราคาที&ดินพร้อมอาคาร
ซึ& งสหกรณ์ฯ มีรายชื&อบริ ษทั ให้สมาชิกติดต่อดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
. บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จํากัด
- 02-9519003-4, HI -JHIK K ติดต่อ คุณหมู
. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากัด
- H - KLKL M-N, HIN-OKHKKLN ติดต่อ คุณเมย์
9. เอกสารส่ วนตัวของผูข้ อกู้
- สําเนาบัตรพนักงาน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน ,สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด) ,
หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ(ปั จจุบนั ), และใบบันทึกฝ่ ายบุคคลส่ วนของลายเซ็น
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรงกับในสัญญาเงินกู(้ เฉพาะบริ ษทั ในเครื อ ปตท.)
- สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า
- สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน หรื อหนังสื อรับรองรายได้(ของคูส่ มรส)
**เอกสารทุกอย่ างให้ เซ็ นต์ รับรองสําเนาถูกต้ อง**
9. กรณีซื)อห้ องชุ ด(คอนโด) เอกสารทีใช้ ประกอบมีดงั นี)
. แบบฟอร์ มสัญญาเงินกู้
. สําเนาสัญญาจะซื อจะขาย (กรณีซื)อต่ อจากบุคคล ต้องมีสาํ เนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
ผูข้ าย)
3. หนังสื อสําคัญจดทะเบียนห้องชุด(กรณีซื)อต่ อจากโครงการ)

4. สําเนาโฉนดที&ดินหน้า-หลัง เท่าตัวจริ ง (รายการด้านหลังโฉนดต้องเป็ นปั จจุบนั )
5. สําเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร(กรณีซื)อต่ อจากโครงการ)
6. แบบแปลนห้องชุด
7. สําเนาทะเบียนบ้านห้องชุดที&ซือ
8. โบว์ชวั ร์ พร้อมรายละเอียดประชาสัมพันธ์การขาย ใบเสนอราคา (กรณีซื)อต่ อจากโครงการ)
9. ภาพถ่ายภายใน-ภายนอก ให้เห็นทังหมดของห้องชุด (เป็ นภาพสี )
10. แผนที&ทางไปหลักทรัพย์ที&ซือ (กรณี ที&โครงการไม่มีมาให้ สมาชิกต้องเขียนเอง)
11.ใบรับรองการไม่ติดค้างค่าสาธารณูปโภค (กรณีซื)อต่ อจากบุคคล)
12.หนังสื อรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที&ดิน
13. ให้บริ ษทั เอกชนทําการประเมินราคาที&ดินพร้อมอาคาร
ซึ& งสหกรณ์ฯ มีรายชื&อบริ ษทั ให้สมาชิกติดต่อดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
. บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จํากัด
- 02-9519003-4, HI -JHIK K ติดต่อ คุณหมู
. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากัด
- H - KLKL M-N, HIN-OKHKKLN ติดต่อ คุณเมย์
14. เอกสารส่ วนตัวของผูข้ อกู้
- สําเนาบัตรพนักงาน, บัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน ,สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด) ,
หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ(ปั จจุบนั ), และใบบันทึกฝ่ ายบุคคลส่ วนของลายเซ็น
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรงกับในสัญญาเงินกู(้ เฉพาะบริ ษทั ในเครื อ ปตท.)
- สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า
- สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน หรื อหนังสื อรับรองรายได้
(ของคู่สมรส)
**เอกสารทุกอย่ างให้ เซ็ นต์ รับรองสําเนาถูกต้ อง**
:. กรณีซื)อทีดินต่ อจากบุคคล เอกสารทีใช้ ประกอบมีดังนี)
(เงินกู้พเิ ศษเพือการเคหะฯ เนือ) ทีดินต้ องไม่ เกิน 8 ไร่ หากเกิน 8 ไร่ ให้ ใช้ เงินกู้พเิ ศษเพือการอืนใด)
. แบบฟอร์ มสัญญาเงินกู้
.สําเนาสัญญาจะซื อจะขาย สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านผูข้ าย
3.สําเนาโฉนดที&ดินหน้า-หลัง เท่าตัวจริ ง (รายการด้านหลังโฉนดต้องเป็ นปั จจุบนั )

4.แผนที&ทางไปหลักทรัพย์ที&ซือ (กรณี ที&โครงการไม่มีมาให้ สมาชิกต้องเขียนเอง)
5. รู ปถ่ายหลักทรัพย์ โดยละเอียด(เป็ นภาพสี )
6.หนังสื อรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที&ดิน
7. ให้บริ ษทั เอกชนทําการประเมินราคาที&ดินพร้อมอาคาร
ซึ& งสหกรณ์ฯ มีรายชื&อบริ ษทั ให้สมาชิกติดต่อดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
. บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จํากัด
- 02-9519003-4, HI -JHIK K ติดต่อ คุณหมู
. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากัด
- H - KLKL M-N, HIN-OKHKKLN ติดต่อ คุณเมย์
8.เอกสารส่ วนตัวของผูข้ อกู้
- สําเนาบัตรพนักงาน, บัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน ,สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด) ,
หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ(ปั จจุบนั ), และใบบันทึกฝ่ ายบุคคลส่ วนของลายเซ็น
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรงกับในสัญญาเงินกู(้ เฉพาะบริ ษทั ในเครื อ ปตท.)
- สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า
- สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน หรื อหนังสื อรับรองรายได้
(ของคูส่ มรส)
**เอกสารทุกอย่ างให้ เซ็ นต์ รับรองสําเนาถูกต้ อง**
. กรณีปลูกสร้ างทีอยู่อาศัย เอกสารทีใช้ ประกอบมีดังนี)
. แบบฟอร์ มสัญญาเงินกู้
.สําเนาสัญญาจ้างปลูกสร้าง สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านผูร้ ับจ้าง
O.สําเนาเอกสารใบถอดแบบราคาของผูร้ ับเหมา(BOQ)
K.สําเนาใบอนุ ญาตปลูกสร้าง
M.แบบแปลนบ้านชุดเต็มที&ได้รับอนุญาต
N.สําเนาโฉนดที&ดินหน้า-หลัง เท่าตัวจริ ง (รายการด้านหลังโฉนดต้องเป็ นปั จจุบนั )
L.แผนที&ทางไปหลักทรัพย์ที&ซือ (กรณี ที&โครงการไม่มีมาให้ สมาชิกต้องเขียนเอง)
I.หนังสื อรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที&ดิน
J. รู ปถ่ายหลักทรัพย์ โดยละเอียด พิมพ์สี
H.ให้บริ ษทั เอกชนทําการประเมินราคาที&ดินพร้อมอาคาร
ซึ& งสหกรณ์ฯ มีรายชื&อบริ ษทั ให้สมาชิกติดต่อดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง

. บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จํากัด
- 02-9519003-4, HI -JHIK K ติดต่อ คุณหมู
. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากัด
- H - KLKL M-N, HIN-OKHKKLN ติดต่อ คุณเมย์
.เอกสารส่ วนตัวของผูข้ อกู้
- สําเนาบัตรพนักงาน, บัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน ,สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด) ,
หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ(ปั จจุบนั ), และใบบันทึกฝ่ ายบุคคลส่ วนของลายเซ็น
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรงกับในสัญญาเงินกู(้ เฉพาะบริ ษทั ในเครื อ ปตท.)
- สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า
- สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน หรื อหนังสื อรับรองรายได้(ของคูส่ มรส)
**เอกสารทุกอย่างให้ เซ็นต์ รับรองสําเนาถูกต้ อง**
=. กรณีไถ่ ถอนจํานองทีอยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอืน เอกสารทีใช้ ประกอบมีดงั นี)
. แบบฟอร์ มสัญญาเงินกู้
.สําเนาสัญญาจดจํานอง สัญญาเงินกู้
O. Statement การชําระหนี ย้อนหลัง N เดือน และหนังสื อรับรองยอดหนี คงเหลือ ณ ปั จจุบนั
K.สําเนาโฉนดที&ดินหน้า-หลัง เท่าตัวจริ ง (รายการด้านหลังโฉนดต้องเป็ นปั จจุบนั )
M.หนังสื อรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที&ดิน
N.สําเนาทะเบียนบ้านหลังที&จดจํานองไว้กบั สถาบันการเงินอื&น
L. หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ
I.แผนที&ทางไปหลักทรัพย์ที&ซือ (กรณี ที&โครงการไม่มีมาให้ สมาชิกต้องเขียนเอง)
J. รู ปถ่ายหลักทรัพย์ โดยละเอียด พิมพ์สี
H. ให้บริ ษทั เอกชนทําการประเมินราคาที&ดินพร้อมอาคาร
ซึ& งสหกรณ์ฯ มีรายชื&อบริ ษทั ให้สมาชิกติดต่อดําเนินการได้ดว้ ยตนเอง
. บริ ษทั โกลเด้น แลนด์ แอพเพรซัล จํากัด
- 02-9519003-4, HI -JHIK K ติดต่อ คุณหมู
. บริ ษทั กรุ งสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จํากัด
- H - KLKL M-N, HIN-OKHKKLN ติดต่อ คุณเมย์
. เอกสารส่ วนตัวของผูข้ อกู้

- สําเนาบัตรพนักงาน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนบ้าน ,สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด) ,
หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ(ปั จจุบนั ), และใบบันทึกฝ่ ายบุคคลส่ วนของลายเซ็น
ผูบ้ งั คับบัญชาต้องตรงกับในสัญญาเงินกู(้ เฉพาะบริ ษทั ในเครื อ ปตท.)
- สําเนาทะเบียนสมรส หรื อ สําเนาทะเบียนหย่า
- สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน หรื อหนังสื อรับรองรายได้(ของคูส่ มรส)
**เอกสารทุกอย่ างให้ เซ็ นต์ รับรองสําเนาถูกต้ อง**

เงินกู้สามัญเพือยานพาหนะ
เอกสารทีใช้ ในการกู้
. แบบฟอร์ มการกูส้ ามัญเพื&อยานพาหนะ
. สําเนาบัตรพนักงาน
O. สําเนาบัตรประชาชน
K. สําเนาทะเบียนบ้าน
M. สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด)
N. หนังสื อรับรองยอดกองทุนสํารองเลียงชีพ(ปั จจุบนั )
L. ใบบันทึกความเห็ นจากฝ่ ายบุคคล (เฉพาะบริ ษทั ในเครื อ ปตท.)
8. ใบจองรถ
9. โบว์ชวั ร์รถรุ่ นที&ซือ และตารางราคารถหรื อใบเสนอราคา

ทังผูก้ แู้ ละผูค้ าํ

รับที& ........................ / ........................

หนังสื อกูท้ ี& ...................... / ................

วันที& ............... / ................. / ............

วันที& ............... / ................ / ..............

คําขอกู้เงินพิเศษเพือการอืนใด
โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผกู ้ ู้

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

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

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุ กิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
วันที ...............................................................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ธรุ กิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
ข้ าพเจ้ า ........................................................................................... อายุ ............................... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที ......................................................... เป็ นพนักงานสังกัด .........................................
ตําแหน่ง ............................................................................... ระดับ .....................................คู่สมรส(ถ้ ามี)
ชือ ...........................................................................สถานทีทํางาน ..........................................................
หมายเลขโทรศัพท์ทีทํางาน ...........................................................................มีความประสงค์ขอกู้เงินพิเศษ
เพือ ...............................................................................................................
1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินพิเศษเพือการอืนใดเป็ นเงินจํานวน ............................................บาท
(..........................................................................)
และขอส่งคืนต้ นเงินพร้ อมดอกเบี 4ยในอัตราร้ อยละ ..................................ต่อปี โดยผ่อน
ชําระเดือนละ ............................. บาท (ยกเว้ นงวดสุดท้ าย ...............................บาท)
จํานวน .........................งวด
2. ข้ าพเจ้ ามีเงินได้ รายเดือน ดังนี 4
8.9 เงินเดือน เดือนละ ............................................. บาท
8.8 เงินได้ อืนๆทีได้ รับแน่นอนคือ ..............................................................................
เดือนละ .................................................. บาท รวมเงินได้ รายเดือน เดือนละ
..................................................บาท(.............................................................)
8.; เงินได้ รายเดือนของคู่สมรส(ถ้ ามี) เดือนละ .................................................. บาท
;. ข้ าพเจ้ าขอเสนอหลักประกันเงินกู้พิเศษเพือการอืนใด ดังนี 4
เงินค่าหุ้นทีชําระแล้ ว และเงินอืนใดทีมีอยู่ในสหกรณ์ทงหมด
ั4
โดยยินยอมให้ หกั
ชําระหนี 4จนครบถ้ วน

8
เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษเลขที ............. จํานวน ............................ บาท
ทีดินตามโฉนด / น.ส. ;ก เลขที ........................ตําบล .....................................
อําเภอ ....................... จังหวัด .....................................เนื 4อที ................... ไร่
.......... งาน ................ตารางวา พร้ อมสิงปลูกสร้ างรวมราคาโดยประมาณ
................................. บาท ( ราคาประเมิณจากกรมทีดิน ราคาซื 4อขายตามท้ องตลาด)
@. หลักฐานแนบคําขอกู้ ดังนี 4
สําเนาโฉนดทีดิน
น.ส. ; ก
สําเนาทะเบียนบ้ าน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ก้ แู ละคู่สมรส
แผนทีโดยสังเขปของทีดิน / อาคาร
หนังสือประเมิณราคาของกรมทีดิน
หนังสือยินยอมของคู่สมรส
เอกสารเพือประกอบวัตถุประสงค์การขอกู้อืนๆ ได้ แก่
.............................................................................
..............................................................................
B. ในการขอกู้ตามคําขอนี 4 ข้ าพเจ้ าได้ รับการยินยอมจากคู่สมรสตามเอกสาร
ทีแนบพร้ อมนี 4แล้ ว
C. ข้ าพเจ้ าตกลงจํานองทีดินตามข้ อ@ เพือประกันการกู้เงินตามสัญญานี 4 โดยข้ าพเจ้ าจะ
เป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ยในการทํานิติกรรมจํานอง และค่าใช้ จ่ายอืนๆตามระเบียบสหกรณ์ทกุ
ประการ
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ ............................................ผู้ขอกู้
(.........................................)

;

บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาตามความรู้เห็นและตามทีได้ สอบถามแล้ ว เห็นสมควรทีสหกรณ์จะให้ เงินกู้แก่
สมาชิกนี 4ได้ หรื อไม่ เพราะ ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ลงชือ ....................................................ตําแหน่ง ...............................................................................
(....................................................)
บันทึกเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
สถานภาพของผู้ก้ ู

1. ผู้ก้ เู ป็ นสมาชิกเมือ ..................................................... รวมเวลา.............. ปี .....................เดือน
ขณะนีถ4 ือหุ้นเดือนละ .................หุ้น เป็ นเงิน .......................................บาท/เดือน รวมเงินค่าหุ้นสะสม
ทั 4งหมดจํานวน ............................. บาท
2. ปั จจุบนั ผู้ก้ มู ีหนี 4สหรกรณ์ ดังนี 4
เงินกู้ฉกุ เฉิน .......................................................... บาท
เงินกู้พิเศษ ............................................................ บาท
เงินกู้โครงการ ........................................................ บาท
เงินกู้สามัญทัวไป ................................................... บาท
เงินกู้สามัญเพือยานพาหนะ ............................................................ บาท
อืนๆ ............................................................................................... บาท
ลงชือ ......................................เจ้ าหน้ าที
บันทึกของคณะอนุกรรมการเงินกู้พเิ ศษ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการเงินกู้พเิ ศษ

สมควรอนุมตั ิ จํานวนเงินทีอนุมตั ิ .............................................................................. บาท
(..........................................) ระยะเวลาการผ่อนชําระ .................................งวด
ไม่สมควรอนุมตั ิ เพราะ .....................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชือ .................................................... ประธานอนุกรรมการเงินกู้พิเศษ
ลงชือ ..................................................... เลขานุการ
.............../............../................

@

หนังสือยินยอม
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุ กิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
วันที ...............................................................
โดยหนังสือฉบับนี 4 ข้ าพเจ้ านาย/นาง ..................................................................................
เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง ....................................................... อยู่บ้านเลขที ..................... หมู่ที .................
ตําบล.......................อําเภอ ........................................ จังหวัด .........................................................ขอให้
ความยินยอมแก่นาย/นาง .............................................................................................คู่สมรสของข้ าพเจ้ า
ทําการกู้เงินพิเศษเพือการเคหสงเคราะห์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ธรุ กิจก๊ าซ ปตท. จํากัด จํานวน
................................. บาท (...............................................................................) และยินยอมให้ นําโฉนด
ทีดิน/ น.ส. ; ก เลขที ........................ ตําบล........................................ อําเภอ ...........................................
จังหวัด .................................. จํานองเป็ นประกันหนี 4เงินกู้พิเศษดังกล่าวด้ วย
อนึง หากข้ าพเจ้ ามีสทิ ธิได้ รับโอนประโยชน์ หรื อรับมรดกเงินกองทุนสํารองเลี 4ยงชีพของคู่
สมรส ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์หกั เงินกองทุนสํารองเลี 4ยงชีพดังกล่าว เพือชําระหนี 4เงินกู้จนครบถ้ วนก่อนที
กองทุนสํารองเลี 4ยงชีพจะมอบให้ แก่ข้าพเจ้ า
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความโดยตลอดแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องและตรงตามเจตนารมญ์
ของข้ าพเจ้ าทุกประการ จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
ลงชือ..........................................................คู่สมรสผู้ก้ ู
(.......................................................)
ลงชือ .......................................................... พยาน
(........................................................)
ลงชือ .......................................................... พยาน
(.........................................................)

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

หนังสื อยินยอมผู้ก้ ู

เขียนที& สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จํากัด
เลขที& MJ หมู่ที& I ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี HHHH
ข้าพเจ้า .......................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด

เลขทะเบียนที& ...........................ทํางานในตําแหน่ง ....................................................................................................บัตร
ประจําตัวประชาชนเลขที&................................... สังกัดบริ ษทั .......................................หน่วยงาน........................
ที&อยูป่ ัจจุบนั เลขที& ........................... หมู่ที& .............. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/ เขต ...........................
จังหวัด .............................................. โทรศัพท์ ...................................................................ทําหนังสือยินยอมให้ไว้ต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด เพื&อไว้เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี

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

,.หนั งสือให้ ความยินยอมในการบอกกล่ าว ติดตามทวงถาม ( ผู้ก้ ู )
2.1 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด

สามารถแจ้ งข้ อมูลการเป็ นหนี 4 สอบถาม หรือตรวจสอบ

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

