วันที ............................................................................
เรื อง ขอเปลียนแปลงผูค้ าประกั
ํ
น
เรี ยน กรรมการปฏิบตั ิหน้าทีผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จํากัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................สมาชิกเลขที ...........................
มีความประสงค์จะขอเปลียนผูค้ าประกั
ํ
นสําหรับเงินกู้ ...................................... เลขทีสัญญา ........................................
จากเดิม(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................. สมาชิกเลขที .........................................
ขอเปลียนผูค้ าประกั
ํ
นคนใหม่เป็ น (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................
สมาชิกเลขที ............................... เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน ตังแต่วนั ที .............................................................. เป็ นต้นไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณา
ลงชือ ......................................................................................
(..............................................................................)
ผูก้ ู้
ลงชือ ......................................................................................
(..............................................................................)
ผูค้ าประกั
ํ
นคนใหม่
ลงชือ ......................................................................................
(..............................................................................)
เอกสารแนบสําหรับผู้คาคนใหม่
ํ
1.
2.
3.
4.

สําเนาบัตรพนักงาน
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้ าน
สําเนาสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด
เอกสารทุกตัวรับรองสําเนาถูกต้ อง

พยาน

หนังสือคําประกัน
เขียนที สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด
เลขที '( ม.) ต.นาป่ า อ.เมือง จ.ชลบุรี *++++
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 ................................................... จํากัด .............................................. โทรศัพท์ ............................................
ขอทําหนังสือคํ 5าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด ซึงต่อไปนี 5ในหนังสือคํ 5าประกันนี 5จะ
เรี ยกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 5
ข้ อ <. ตามที ............................................................................................ ได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์ตามหนังสือกู้
เงินประเภท ............... ที ..................................................... วันที ......./........../............... จํานวน...............................บาท และ
ดอกเบี 5ยตามประกาศสหกรณ์นนั 5 ข้ าพเจ้ ายินยอมคํ 5าประกันอย่างไม่จํากัดความรับผิดชอบเพือหนี 5สินเกียวกับเงินกู้รายนี 5
ข้ อ *.เมือผู้ก้ ผู ิดนัดไม่ชําระหนี 5ให้ แก่สหกรณ์ไม่วา่ กรณีใดๆ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดชําระหนี 5ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ทู นั ที
ข้ อ ?.กรณีทีข้ าพเจ้ าออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆไม่เป็ นเหตุให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการคํ 5าประกัน
รายนี 5 จนกว่าผู้ก้ จู ะได้ ให้ สมาชิกซึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คํ 5าประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ @.กรณีทีข้ าพเจ้ าต้ องชําระหนี 5ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าทีผู้จา่ ยเงินได้ ราย
เดือน หักเงินงวดชําระหนี 5ส่งให้ แก่สหกรณ์จากเงินเดือนของข้ าพเจ้ า จนกว่าจะชําระหนี 5คํ 5าประกันครบถ้ วน
ข้ อ '.หากข้ าพเจ้ าได้ ย้ายทีอยูจ่ ากทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือนี 5 ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบภายใน ?+ วัน นับตังแต่
5 วนั ย้ าย
เป็ นต้ นไป
ข้ อ C.ข้ าพเจ้ า ได้ รับสําเนาคูฉ่ บับหนังสือคํ 5าประกัน ตังแต่
5 วนั ลงนามในหนังสือคํ 5าประกันนี 5
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความในหนังสือคํ 5าประกันโดยตลอดแล้ ว เห็นว่าถูกต้ องตามเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงนามรายมือ
ชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน
คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้ เฉพาะกรณีผ้ คู ํ 5าประกันมีคสู่ มรส)
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ..............................................................
เป็ นผู้คํ 5าประกันเงินกู้
ลงชือ..............................................คูส่ มรสให้ คํายินยอม
(.................................................)

ลงชือ ...................................................ผู้คํ 5าประกัน
(.........................................................)
ลงชือ......................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชือ ...................................................... พยาน
(.........................................................)

หนังสือกู้ที............................../.......................
วันทีกู้...............................................................
ผู้ก้ .ู ................................................................
เลขทีสมาชิก...................................................
(เฉพาะเจ้ าหน้ าที&)

หนังสือยินยอมผู้คาประกั
ํ
น
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................................... สังกัดบริ ษัท .......................................หน่วยงาน........................
ทีอยูป่ ั จจุบนั เลขที ........................... หมูท่ ี .............. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/ เขต ...........................จังหวัด
.............................................. โทรศัพท์ ...................................................................ทําหนังสือยินยอมให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท. จํากัด เพือไว้ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี 5

".หนังสือยินยอมให้ หักเงิน ณ ที&จ่าย
(<) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดผู้มีหน้ าทีจ่ายเงินได้ รายเดือนหักเงินเดือนของข้ าพเจ้ าส่งให้ แก่สหกรณ์เพือชําระหนี 5คืน
ในฐานะผู้คํ 5าประกันจนครบถ้ วนตามสัญญา
(*) ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดผู้มีหน้ าทีจ่ายเงินได้ หกั เงินเดือน เงินบําเหน็จ เงินสะสม และเงินได้ อืน ๆ ทีมีสทิ ธิได้ รับ
จากหน่วยงานต้ นสังกัด ส่งให้ แก่สหกรณ์เพือชําระคืนหนี 5ในส่วนทีคงค้ าง กรณีทีหมดสมาชิกภาพจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อ
กรณีทีพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงาน

(.หนังสือให้ ความยินยอมในการบอกกล่ าว ติดตาม ทวงถาม ( ผู้คาประกั
ํ
น)
*.< ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด สามารถแจ้ งข้ อมูลการเป็ นหนี 5 สอบถาม หรื อตรวจสอบข้ อมูล
ทางการเงิน/ค่าจ้ าง/รายได้ ของข้ าพเจ้ ากับบุคคลดังต่อไปนี 5
<. พนักงานฝ่ ายบุคล , การเงิน หรื อ บัญชี ของบริ ษัททีข้ าพเจ้ าสังกัดอยู่
*. หัวหน้ างานทีข้ าพเจ้ าทํางานอยู่
3. กรรมการหรื ออนุกรรมการ เขตทีข้ าพเจ้ าสังกัดอยู่
4. บุคคลอืนๆทีข้ าพเจ้ าระบุ ดังนี 5
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2.2 ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.จํากัด ส่งเอกสารเป็ นหนังสือ หรื อทางอิเลคทรอนิกส์
ในการเป็ น
หนี 5 (ใบเสร็ จ)/หนังสือทวงถามหนี 5ของผู้ก้ ู ไปยังบริ ษัททีข้ าพเจ้ าทํางานอยู่ / ทีอยูห่ รื อ E-Mail ของบุคคล ดังกล่าวข้ างต้ นของข้ าพเจ้ า
ได้ โดยหนังสือให้ ความยินยอมฉบับนี 5 ถือเป็ นส่วนหนึงของสัญญาคํ 5าประกัน ระหว่างผู้คํ 5า กับสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊ าซ ปตท.
จํากัด
ลงชือ ........................................................ผู้คํ 5าประกัน
( .................................................... )
ลงชือ ........................................................พยาน
( .................................................... )
ลงชือ ........................................................พยาน
( .................................................... )

