รับที่ ........................./.........................

หนังสือกู้ที่ ......................../...................

วันที่ ..................................................

วันที่ ......................................................

คำขอกู้เงิน โครงกำรนำท่วม
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด

โปรดแจ้งเบอร์โทรผู้กู้ ...............................................

วันที่ .......................... .....................................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
ข้าพเจ้า....................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..........................
ตาแหน่งปัจจุบัน ..........................................................สังกัดบริษัท .................................................................................
หน่วยงาน ............................................................. เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ ...........................................................บาท
ขอเสนอคาขอกู้เงิน โครงกำรนำท่วม เพื่อพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน ..........................................บาท (........................................................................)
โดยจะนาไปเพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลการกู้โดยชัดเจนพร้อมแนบเอกสารประกอบ)......................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
ลาดับ

ชื่อ - สกุล

สมาชิกเลขทะเบียนที่ ตาแหน่ง/สังกัด

ลำยมือชื่อผู้คำประกัน

ข้อ 3. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแนบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 4. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงทีจ่ ะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้
ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ
 เห็นควรให้กู้
 ไม่เห็นควรเนื่องจาก................................................................
ลงชื่อ ................................................................................
(............................................................................)
ตาแหน่ง ..................................................................................

ลงชื่อ ........................................................ผู้ขอกู้
(...........................................................)ตัวบรรจง

หลักฐำนประกอบกำรขอกูข้ องผู้กู้และผู้คำประกัน (หลักฐำนทุกฉบับรับรองสำเนำ) 1. สำเนำสลิปเงินเดือน 2. สำเนำบัตรพนักงำน
3. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน4.สำเนำทะเบียนบ้ำน 5. หนังสือรับรองกองทุนสำรองเลียงชีพ (เฉพาะผู้กู้)
6. หลักฐำนเกี่ยวกับบ้ำนที่ประสบอุทกภัย(เฉพาะผู้กู้) 7. สำเนำหน้ำสมุด ธ.กรุงไทย (เฉพาะผู้กู้)
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หนังสือกู้ที่ ......................../...................

หนังสือเงินกู้ โครงกำรนำท่วม

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

ข้าพเจ้า .............................................................................. สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขทะเบียนที่ ................................ทางานในตาแหน่ง ......................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................... สังกัดบริษัท .......................................หน่วยงาน..............................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ........................... หมู่ที่ .............. ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/ เขต ................................
จังหวัด ................................................. โทรศัพท์ ...................................................................ทาหนังสือกู้เงินให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็นเงินจานวน ................................. บาท (...................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงส่งคืนต้นเงินกู้เป็นรายเดือน จานวน ......................... งวด งวดละ ................................... บาท
(งวดสุดท้าย ..........................บาท) พร้อมด้วยดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ..........ต่อปี ตั้งแต่งวดประจาเดือน..........................
พ.ศ. ...................... เป็นต้นไป
ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบียเงินกูเ้ พิ่มขึน ข้ำพเจ้ำยินยอมเสียดอกเบียเงินกู้ตำม
ที่สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึน เมือ่ สหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือปิดประกำศ ณ สหกรณ์ ให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30
วัน หรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วัน
ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำย ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บ
ดอกเบียเงินกู้เพิ่มขึนไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำรอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ขำ้ พเจ้ำเป็นประจำเป็นกำร
แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้วรวมทังกำรประกำศในเว็บไซต์สหกรณ์ หรือแจ้งทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่
สหกรณ์เพื่อชาระหนีค้ ืนจนครบถ้วนตาม ข้อ 1.
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก และหากข้าพเจ้าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดให้ถือว่า
เงินกู้นถี้ ึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยโดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากงานประจาข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้าและจัดการชาระหนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การตามวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินอื่นใดที่นายจ้างพึงจ่ายให้ข้าพเจ้า
ต่อหน้ำ 2 / ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำได้แนบหนังสือ
หักเงินดังกล่าวชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ลงชื่อ.................................................. ผู้กู้
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(2)
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือให้ความยินยอมในการบอกกล่าวทวงถาม มาพร้อมกับหนังสือสัญญากู้นี้แล้ว
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือฉบับนีโดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
สำคัญต่อหน้ำพยำน
ลงชื่อ.....................................................ผู้กู้
(...................................................)
ลงชื่อ .....................................................คู่สมรสให้ความยินยอม
(.....................................................)
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.....................................................)
ข้าพเจ้า ............................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน ............................................. บาท
(................................................................................) ตามหนังสือกู้นี้ครบถ้วนและขอโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย
ของข้าพเจ้าเลขที่ บัญชี

---

สาขา ............................................................................ ณ วันที่ ............./................/...............
ลงชื่อ ............................................................. ผู้รับเงิน
(............................................................)

..................................................................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงิน
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หนังสือกู้ที่ ......................./......................

หนังสือคำประกัน

วันที่ ......................................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขที่ 59 ม.8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ข้าพเจ้า(ชื่อผู้คา)
้ ................................................................. สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขทะเบียนที่ ................................ทางานในตาแหน่ง ......................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................... สังกัดบริษัท .......................................หน่วยงาน..............................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ........................... หมู่ที่ .............. ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/ เขต ................................
จังหวัด .................................................... โทรศัพท์ .....................................................................ขอทาหนังสือค้าประกัน
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด ซึ่งต่อไปนีใ้ นหนังสือค้าประกันนีจ้ ะ เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่(ชื่อผู้กู้).......................................................................................... ได้กู้เงินจากสหกรณ์ตามหนังสือ
กู้เงินประเภท………………….ที.่ ............................วันที่......../............/.............จานวน...............................................บาท
และดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์นั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันและรับผิดชอบเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้
ข้อ 2. เมื่อผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
ข้อ 3. กรณีที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้า
ประกันรายนี้ จนกว่าผูก้ ู้จะได้ให้สมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คาประกั
้
นแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. กรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
รายเดือน หักเงินงวดชาระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์จากเงินเดือนของข้าพเจ้า จนกว่าจะชาระหนีค้ ้าประกันครบถ้วน
ข้อ 5 .หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันย้ายเป็นต้นไป
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือให้ความยินยอมในการบอกกล่าวทวงถาม มาพร้อมกับหนังสือค้าประกันนี้แล้ว
ข้าพเจ้าได้อา่ นข้อความในหนังสือค้าประกันโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าจึงได้ลงนาม
รายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
คำยินยอมของคูส่ มรส  โสด



สมรส  หม้ำย

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
ข้าพเจ้ายินยอมให้ ..............................................................
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้
ลงชื่อ..............................................คู่สมรสให้คายินยอม
(.................................................)
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ลงชื่อ ...................................................ผู้ค้าประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.........................................................)

หนังสือกู้ที่ ......................./......................

หนังสือคำประกัน

วันที่ ......................................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขที่ 59 ม.8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
ข้าพเจ้า(ชื่อผู้คา)
้ ................................................................. สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด
เลขทะเบียนที่ ................................ทางานในตาแหน่ง ......................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................... สังกัดบริษัท .......................................หน่วยงาน..............................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ........................... หมู่ที่ .............. ตาบล/แขวง ................................. อาเภอ/ เขต ................................
จังหวัด .................................................... โทรศัพท์ .....................................................................ขอทาหนังสือค้าประกัน
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จากัด ซึ่งต่อไปนีใ้ นหนังสือค้าประกันนีจ้ ะ เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่(ชื่อผู้กู้).......................................................................................... ได้กู้เงินจากสหกรณ์ตามหนังสือ
กู้เงินประเภท..........................ที่.............................วันที่......../............/.............จานวน...............................................บาท
และดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์นั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันและรับผิดชอบเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้
ข้อ 2. เมื่อผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที
ข้อ 3. กรณีที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้า
ประกันรายนี้ จนกว่าผูก้ ู้จะได้ให้สมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คาประกั
้
นแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. กรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
รายเดือน หักเงินงวดชาระหนี้ส่งให้แก่สหกรณ์จากเงินเดือนของข้าพเจ้า จนกว่าจะชาระหนีค้ ้าประกันครบถ้วน
ข้อ 5 .หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันย้ายเป็นต้นไป
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือให้ความยินยอมในการบอกกล่าวทวงถาม มาพร้อมกับหนังสือค้าประกันนี้แล้ว
ข้าพเจ้าได้อา่ นข้อความในหนังสือค้าประกันโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าจึงได้ลงนาม
รายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
คำยินยอมของคูส่ มรส  โสด



สมรส  หม้ำย

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
ข้าพเจ้ายินยอมให้ ..............................................................
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้
ลงชื่อ..............................................คู่สมรสให้คายินยอม
(.................................................)
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ลงชื่อ ...................................................ผู้ค้าประกัน
(.........................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชื่อ ...................................................... พยาน
(.........................................................)

หนังสือกู้ที่............................../.......................
วันที่กู้...............................................................
ผู้กู้.................................................................
เลขที่สมาชิก...................................................
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที)่

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 ที่จ่ำย
(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระ
หนี้คืนจนครบถ้วนตามสัญญา
(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้หักเงินเดือน เงินบาเหน็จ เงินสะสม และเงินได้อื่น ๆ ที่มีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระคืนหนี้ในส่วนที่คงค้าง กรณีที่หมดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

2.หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรบอกกล่ำว ติดตำมทวงถำม ( 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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หนังสือกู้ที่............................../.......................
วันที่กู้...............................................................
ผู้กู้.................................................................
เลขที่สมาชิก...................................................
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที)่

หนังสือยินยอมผู้คำประกัน
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 ที่จ่ำย
(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระ
หนี้คืนในฐานะผู้ค้าประกันจนครบถ้วนตามสัญญา
(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้หักเงินเดือน เงินบาเหน็จ เงินสะสม และเงินได้อื่น ๆ ที่มีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระคืนหนี้ในส่วนที่คงค้าง กรณีที่หมดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

2.หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรบอกกล่ำว ติดตำม ทวงถำม ( ผู้คำประกัน )
2.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด สามารถแจ้งข้อมูลการเป็นหนี้ สอบถาม หรือตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน/ค่าจ้าง/รายได้ ของข้าพเจ้ากับบุคคลดังต่อไปนี้
1. พนักงานฝ่ายบุคล , การเงิน หรือ บัญชี ของบริษัทที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
2. หัวหน้างานที่ข้าพเจ้าทางานอยู่
3. กรรมการหรืออนุกรรมการ เขตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
4. บุคคลอื่นๆที่ข้าพเจ้าระบุ ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด ส่งเอกสารเป็นหนังสือ หรือทางอิเลคทรอนิกส์
ใน
การเป็นหนี้ (ใบเสร็จ)/หนังสือทวงถามหนี้ของผู้กู้ ไปยังบริษัททีข่ ้าพเจ้าทางานอยู่ / ที่อยูห่ รือ E-Mail ของบุคคล ดังกล่าว
ข้างต้นของข้าพเจ้าได้ โดยหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาค้าประกัน ระหว่างผูค้ ้า กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด
ลงชื่อ ........................................................ผู้ค้าประกัน
( .................................................... )
ลงชื่อ ........................................................พยาน
( .................................................... )
ลงชื่อ ........................................................พยาน
( .................................................... )
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หนังสือกู้ที่............................../.......................
วันที่กู้...............................................................
ผู้กู้.................................................................
เลขที่สมาชิก...................................................
(เฉพำะเจ้ำหน้ำที)่

หนังสือยินยอมผู้คำประกัน
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 ที่จ่ำย
(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระ
หนี้คืนในฐานะผู้ค้าประกันจนครบถ้วนตามสัญญา
(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดผู้มีหน้าทีจ่ ่ายเงินได้หักเงินเดือน เงินบาเหน็จ เงินสะสม และเงินได้อื่น ๆ ที่มีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่งให้แก่สหกรณ์เพื่อชาระคืนหนี้ในส่วนที่คงค้าง กรณีที่หมดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

2.หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรบอกกล่ำว ติดตำม ทวงถำม ( ผู้คำประกัน )
2.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด สามารถแจ้งข้อมูลการเป็นหนี้ สอบถาม หรือตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน/ค่าจ้าง/รายได้ ของข้าพเจ้ากับบุคคลดังต่อไปนี้
1. พนักงานฝ่ายบุคล , การเงิน หรือ บัญชี ของบริษัทที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
2. หัวหน้างานที่ข้าพเจ้าทางานอยู่
3. กรรมการหรืออนุกรรมการ เขตที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
4. บุคคลอื่นๆที่ข้าพเจ้าระบุ ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด ส่งเอกสารเป็นหนังสือ หรือทางอิเลคทรอนิกส์
ใน
การเป็นหนี้ (ใบเสร็จ)/หนังสือทวงถามหนี้ของผู้กู้ ไปยังบริษัททีข่ ้าพเจ้าทางานอยู่ / ที่อยูห่ รือ E-Mail ของบุคคล ดังกล่าว
ข้างต้นของข้าพเจ้าได้ โดยหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาค้าประกัน ระหว่างผูค้ ้า กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จากัด
ลงชื่อ ........................................................ผู้ค้าประกัน
( .................................................... )
ลงชื่อ ........................................................พยาน
( .................................................... )
ลงชื่อ ........................................................พยาน
( .................................................... )
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แบบฟอร์มแสดงหลักฐำนกำรกูย้ ืมโครงกำร
ช่วยเหลือสมำชิกที่ประสบภัยนำท่วม
ชื่อผู้กู้ (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................
 เจ้ำของบ้ำนหรือผู้อยู่อำศัย
 บ้านตนเอง
 บิดา/มารดาของตนเองหรือคู่สมรส

 คู่สมรส
 บุตรโดยชอบด้วยกฏหมาย

 หลักฐำนประกอบกำรกู้ยืม






สาเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของบ้าน) / หรือหลักฐานอื่นที่แสดงความเป็นเจ้าของบ้าน
สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
รูปถ่ายความเสียหาย
ใบรับรองจากราชการ / หน่วยปกครองท้องถิ่น
รายละเอียดความเสียหาย (โดยสังเขป)

หมำยเหตุ การให้ข้อมูลหรือส่งเอกสารต่าง ๆ อันเป็นเท็จ ถือว่าผู้กู้มีเจตนากู้ยืมผิดวัตถุประสงค์
สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกสัญญาและเรียกคืนหนี้ทั้งหมดโดยพลัน
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