รับที ......................../.............................

หนังสือกู้ที ST. ..................../...................

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

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

หนังสือเงินกู้โครงการ
ซือหุ้น

Warrant

โปรดแจ้ งเบอร์ โทรศัพท์ ...............................................................เบอร์ มือถือ ................................................................
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขที 59 หมูท่ ี 8 ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วันที ..................................................................
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง/นางสาว ..........................................................................................................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด เลขทะเบียนที ..........................................................................ทํางาน
ในตําแหน่ง ................................................................................. บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวพนักงาน
เลขที............................................... สังกัด ............................................. บริ ษัท ........................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั เลขที ....................................... หมูท่ ี ..................... ตําบล/แขวง .............................................................
อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด ..................................................... ขอทําหนังสือกู้โครงการ
ไว้ ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด ซึงต่อไปนี 1ในหนังสือจะเรี ยกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี 1
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินโครงการเป็ นเงิน .................................................................................................. บาท
(................................................................) และข้ าพเจ้ าได้ รับเงินจํานวนดังกล่าวครบถ้ วนถูกต้ องแล้ ว
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการกู้เงินเพือซื 1อหุ้น / Warrant ตามเอกสารประกอบการขอกู้ของผู้ก้ ูและผู้คาประกั
ํ
นมีดังนี
สําเนาสลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุด)

สําเนาบัตรพนักงาน

สําเนาบัตรประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้ าน

สําเนาหนังสือรับรองกองทุนสํารองเลี 1ยงชีพ

สําเนาใบแสดงความจํานงการใช้ สทิ ธิซื 1อหุ้น / Warrant

หมายเหตุ 1. ต้ องแนบหลักฐานประกอบการขอกู้ทงผู
ั 1 ้ ก้ แู ละผู้คํ 1าประกัน และรับรองสําเนาทุกฉบับ
2. หากเอกสารไม่เรี ยบร้ อย คณะกรรมการสงวนสิทธิ<การรับพิจารณา
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ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าตกลงส่งคืนเงินเป็ นงวดรายเดือน จํานวน .......................................................................... งวด
งวดละ ................................................... บาท (งวดสุดท้ าย ............................................. บาท) พร้ อมดอกเบี 1ยในอัตรา
ร้ อยละ .................................. ต่อปี โดยเริ มตังแต่
1 งวดประจําเดือน ................................. พ.ศ. ......................เป็ นต้ นไป
ในกรณีท% ีสหกรณ์ มีประกาศเปลี%ยนแปลงอัตราดอกเบียเงินกู้เพิ%มขึนข้ าพเจ้ ายินยอมเสียดอกเบียเงินกู้
ตามที%สหกรณ์ เรียกเก็บเพิ%มขึน เมื%อสหกรณ์ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 30 วัน หรือแจ้ งทาง
จดหมายให้ ทราบทางจดหมายแล้ ว
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อเจ้ าหน้ าทีผู้จา่ นเงินหักเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าส่งให้ แก่สหกรณ์
เพือชําระหนี 1คืนจนครบถ้ วนตามข้ อ 1.
ข้ อ 4. หากข้ าพเจ้ าผิดสัญญาข้ อหนึงข้ อใด ให้ ถือว่าเงินกู้ถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ 1นเชิงพร้ อมดอกเบี 1ยโดยมิพกั ต้ อง
คํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ ไว้ แต่ ทังนีสหกรณ์ ต้องบอกกล่ าวล่ วงหน้ าเป็ นหนังสือไม่ น้อยกว่ า 15 วัน เพื%อให้ ข้าพเจ้ า
แก้ ไขการผิดสัญญาก่ อน
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ าตกลงว่าถ้ าข้ าพเจ้ าออกหรื อย้ ายจากงานประจํา ข้ าพเจ้ าจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้ า และจัดการชําระหนี 1ทีมีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ เสร็ จสิ 1นเสียก่อน
ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การตามวรรคหนึงข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงินหักเงินสะสมบําเหน็จ เงินกองทุนสํารอง
เลี 1ยงชีพ หรื อเงินอืนใดทีนายจ้ างพึงจ่ายให้ แก่ข้าพเจ้ า เพือส่งชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์ให้ เสร็ จสิ 1นก่อน
ข้ อ 6. ในการกู้เงินครัง1 นี 1ข้ าพเจ้ าได้ นํามูลค่าหุ้นทีชําระแล้ ว ตามใบหุ้นของสหกรณ์เลขที .....................................
จํานวน ......................................... หุ้น เป็ นเงินจํานวน .................................................................................... บาท
(................................................................) จํานําไว้ เพือเป็ นหลักประกันเงินกู้ของข้ าพเจ้ า
หากมูลค่าหุ้นไม่พอแก่การชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์หกั เงินอืนใดทีมีอยูใ่ นสหกรณ์เพือ

ชําระหนี 1จนครบถ้ วนตามข้ อ 1.
ข้ อ 7. หากข้ าพเจ้ าย้ านทีอยูจ่ ากทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือนี 1 ข้ าพเจ้ าตกลงจะแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบล่วงหน้ าภายใน
30 วัน นับตังแต่
1 วนั ย้ ายเป็ นต้ นไป มิฉะนันให้
1 ถือว่าข้ าพเจ้ าผิดสัญญา
ข้ อ 8. ข้ าพเจ้ าได้ รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือนี ตังแต่ วนั ลงนามให้ หนังสือกู้นีแล้ ว
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ข้ อ 9. นอกจากค่าหุ้นซึงข้ าพเจ้ ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้ าพเจ้ าขอเสนอผู้คํ 1าประกัน คือ
ลําดับที%
1
2

ชื%อ-สกุล

เลขทะเบียนที%

ลายมือชื%อผู้คาประกั
ํ
น

ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความในหนังสือโดยตลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
ลงชือ ......................................................................... ผู้ก้ ู
(..................................................................................)
ลงชือ ................................................................... พยาน
(..................................................................................)
ลงชือ ................................................................... พยาน
(..................................................................................)
สถานะภาพ
โสด
หม้ าย

คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้ ในกรณีทีผู้ก้ มู ีคสู่ มรส)
เขียนที .........................................................

วันที ............................................................
สมรส
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง ................................................................................................................................
เป็ นคูส่ มรสของ .......................................................... ได้ ยินยอมให้ ...................................................................
กู้เงินโครงการของสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด ตามหนังสือกู้เงินข้ างต้ นนี 1 และข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ น
สําคัญต่อหน้ าคูส่ มรส
................................................................... ผู้ให้ คํายินยอม
(...................................................................)

ง

............................................................................................ ผู้ก้ ู
(...................................................................)
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ง

บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ข้ าพเจ้ า ได้ พิจารณาตามความรู้เห็น และตามทีได้ สอบถามแล้ ว เห็นสมควรทีสหกรณ์จะให้ เงินกู้แก่ สมาชิกนี 1
( ) ได้ ( ) ไม่ได้ เพราะ ...................................................................................................................................

ลงชือ ............................................................. ตําแหน่ง .......................................................................................
(...............................................................)

กรณีรับเงิน
ข้ าพเจ้ า นาย / นาง / นางสาว .......................................................................................................................
ได้ รับเงินกู้จําวน ................................................................ บาท (..............................................................................)
ตามหนังสือกู้นี 1ไปเป็ นการถูกต้ องและ ณ วันที ....................../..................../..........................

โอนเงินเข้ าบัญชีสมุดเงินฝาก

.................................................................. ผู้รับเงิน

ธนาคารกรุ งไทย จํากัด(มหาชน)
ชือบัญชี .......................................................................
เลขที

-

-

(.....................................................................................) ง

-

สาขา ...........................................................................

จ่ ายครบถ้ วนและถูกต้ องแล้ ว

ง

............................................................................... เจ้ าหน้ าทีการเงิน
................................./........................../..........................
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ง

หนังสือคําประกัน
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขที IJ ม.K ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี LMMMM
วันที ........... เดือน .......................... พ.ศ. ..........
ข้ าพเจ้ า ............................................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจ
ก๊ าซ ปตท. จํากัด เลขทะเบียนที ............................................. ทํางานในตําแหน่ง ......................................................
สังกัด .................................. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวพนักงาน เลขที ..................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที .......................... หมูท่ ี ........................... ตําบล/แขวง ..........................................................
อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด.............................................. โทรศัพท์ ............................................
ขอทําหนังสือคํ 1าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด ซึงต่อไปนี 1ในหนังสือคํ 1าประกันนี 1จะ
เรี ยกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 1
ข้ อ N. ตามที .................................................................................... ได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์ตามหนังสือกู้
เงินประเภท .................. ที ................................... วันที ......./........../............... จํานวน...............................บาท และ
ดอกเบี 1ยตามประกาศสหกรณ์นนั 1 ข้ าพเจ้ ายินยอมคํ 1าประกันอย่างไม่จํากัดความรับผิดชอบเพือหนี 1สินเกียวกับเงินกู้รายนี 1
ข้ อ L.เมือผู้ก้ ผู ิดนัดไม่ชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์ไม่วา่ กรณีใดๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ทู นั ที
ข้ อ P.กรณีทีข้ าพเจ้ าออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆไม่เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการ
คํ 1าประกันรายนี 1 จนกว่าผู้ก้ จู ะได้ ให้ สมาชิกซึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คํ 1าประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ Q.กรณีทีข้ าพเจ้ าต้ องชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงิน
ได้ รายเดือน หักเงินงวดชําระหนี 1ส่งให้ แก่สหกรณ์จากเงินเดือนของข้ าพเจ้ า จนกว่าจะชําระหนี 1คํ 1าประกันครบถ้ วน
ข้ อ I.หากข้ าพเจ้ าได้ ย้ายทีอยูจ่ ากทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือนี 1 ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบภายใน PM วัน
นับตังแต่
1 วนั ย้ ายเป็ นต้ นไป
ข้ อ R.ข้ าพเจ้ า ได้ รับสําเนาคูฉ่ บับหนังสือคํ 1าประกัน ตังแต่
1 วนั ลงนามในหนังสือคํ 1าประกันนี 1
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความในหนังสือคํ 1าประกันโดยตลอดแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าจึงได้ ลง
นามรายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
คํายินยอมของคู่สมรส
ลงชือ ..........................................ผู้คํ 1าประกัน
(ใช้ เฉพาะกรณีผ้ คู ํ 1าประกันมีคสู่ มรส)
(..........................................)
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ..............................................................
ลงชือ.....................................................พยาน
เป็ นผู้คํ 1าประกันเงินกู้
(...............................................)
ลงชือ..............................................คูส่ มรสให้ คํ 1ายินยอม
ลงชือ ................................................... พยาน
(.............................................)
(.................................................)
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หนังสือคําประกัน
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขที IJ ม.K ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี LMMMM
วันที ........... เดือน .......................... พ.ศ. ..........
ข้ าพเจ้ า ............................................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจ
ก๊ าซ ปตท. จํากัด เลขทะเบียนที ............................................. ทํางานในตําแหน่ง ......................................................
สังกัด .................................. บัตรประจําตัวประชาชน / บัตรประจําตัวพนักงาน เลขที ..................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที .......................... หมูท่ ี ........................... ตําบล/แขวง ..........................................................
อําเภอ/เขต ........................................... จังหวัด.............................................. โทรศัพท์ ............................................
ขอทําหนังสือคํ 1าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด ซึงต่อไปนี 1ในหนังสือคํ 1าประกันนี 1จะ
เรี ยกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 1
ข้ อ N. ตามที .................................................................................... ได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์ตามหนังสือกู้
เงินประเภท .................. ที ................................... วันที ......./........../............... จํานวน...............................บาท และ
ดอกเบี 1ยตามประกาศสหกรณ์นนั 1 ข้ าพเจ้ ายินยอมคํ 1าประกันอย่างไม่จํากัดความรับผิดชอบเพือหนี 1สินเกียวกับเงินกู้รายนี 1
ข้ อ L.เมือผู้ก้ ผู ิดนัดไม่ชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์ไม่วา่ กรณีใดๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ทู นั ที
ข้ อ P.กรณีทีข้ าพเจ้ าออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆไม่เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการ
คํ 1าประกันรายนี 1 จนกว่าผู้ก้ จู ะได้ ให้ สมาชิกซึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คํ 1าประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ Q.กรณีทีข้ าพเจ้ าต้ องชําระหนี 1ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าทีผู้จ่ายเงิน
ได้ รายเดือน หักเงินงวดชําระหนี 1ส่งให้ แก่สหกรณ์จากเงินเดือนของข้ าพเจ้ า จนกว่าจะชําระหนี 1คํ 1าประกันครบถ้ วน
ข้ อ I.หากข้ าพเจ้ าได้ ย้ายทีอยูจ่ ากทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือนี 1 ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบภายใน PM วัน
นับตังแต่
1 วนั ย้ ายเป็ นต้ นไป
ข้ อ R.ข้ าพเจ้ า ได้ รับสําเนาคูฉ่ บับหนังสือคํ 1าประกัน ตังแต่
1 วนั ลงนามในหนังสือคํ 1าประกันนี 1
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความในหนังสือคํ 1าประกันโดยตลอดแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าจึงได้ ลง
นามรายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
คํายินยอมของคู่สมรส
ลงชือ ..........................................ผู้คํ 1าประกัน
(ใช้ เฉพาะกรณีผ้ คู ํ 1าประกันมีคสู่ มรส)
(..........................................)
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ..............................................................
ลงชือ.....................................................พยาน
เป็ นผู้คํ 1าประกันเงินกู้
(...............................................)
ลงชือ..............................................คูส่ มรสให้ คํ 1ายินยอม
ลงชือ ................................................... พยาน
(.............................................)
(.................................................)
เริ มใช้ วันที 17 เมษายน 2558

