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ค ำขอกู้เงนิกรณีใช้ทุนเรือนหุ้นค ำ้ประกันเตม็วงเงนิ  สำมัญ โครงกำรสวัสดกิำรสมำชิกพเิศษ  

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

วนัท่ี  20     มีนำคม  2563   

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั 

 ข้าพเจ้า  นำงพอใจ    พึงพอ           สมาชิกเลขทะเบียนที ่   9999                  

ต าแหนง่ปัจจบุนั              เจ้ำหน้ำที่บัญช ี        บริษัท     PTTGC                      

เงินเดือน/คา่จ้าง เดือนละ  40,000       บาท ขอเสนอค าขอกู้ เงิน  สามญั  โครงการ ......................................... 

เพื่อพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ เงิน จ านวน  80,000.00 บาท (  แปดหมื่นบำทถ้วน              ) 

โดยจะน าไปเพื่อการดงัตอ่ไปนี ้ ลงทุนท ำธุรกิจส่วนตัว        

ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอใช้คา่หุ้นซึง่ข้าพเจ้ามีอยูใ่นสหกรณ์ค า้ประกนัเต็มวงเงินท่ีกู้ยืมตลอดจนดอกเบีย้และคา่ฤชาธรรมเนียมอื่นๆ
ทัง้สิน้  

              ข้อ 3. ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงัสอืกู้ส าหรับเงินกู้  ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแนบที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 4. ในการขอกู้ครัง้นี ้คูส่มรสของข้าพเจ้า (ถ้าม)ี ได้ตกลงทีจ่ะท าหนงัสอืยินยอมให้ไว้เป็นหลกัฐานในท้ายหนงัสอืกู้  

 

 

 

 

 

 

      ลงช่ือ      พอใจ     พึงพอ     ผู้ขอกู้  

( นำงพอใจ      พึงพอ      ) 

 

 

 

หลักฐำนประกอบกำรขอกู้  1. ส ำเนำสลิปเงนิเดือน 2. ส ำเนำบัตรพนักงำน 3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

4.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

รับท่ี ........................./......................... 

วนัท่ี .................................................. 

หนงัสอืกู้ที่ ......................../................... 

วนัท่ี ...................................................... 

โปรดแจ้งเบอร์โทรผู้กู้  089 – 9999999  

กรรมการ 1 คนผู้มีอ านาจลงนามอนมุตั ิ

1.ประธาน  2. รองประธาน  3. กรรมการผู้จดัการ  4. เหรัญญิก  5.เลขาฯ 

 อนมุตั ิ

 อื่นๆ ........................................................................  

ลงช่ือ .......................................................................... 

(..........................................................................) 
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หนังสือเงนิกู้กรณีใช้หุ้นค ำ้ประกันเตม็วงเงิน  สำมัญ  โครงกำร  

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

เลขที่ 59 หมูท่ี่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 

วนัท่ี  20     มีนำคม  2563   

 ข้าพเจ้า   นำงพอใจ    พึงพอ                   สมาชิกแหง่สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

เลขทะเบียนที่    9999                ท างานในต าแหนง่  เจ้ำหน้ำที่บัญช ี     

บตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรประจ าตวัพนกังานเลขท่ี 1234567800000     สงักดั   PTTGC    

ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่          11/1 หมูท่ี่  1 ต าบล/แขวง  มำบตำพุด     อ าเภอ/ เขต เมืองระยอง  

จงัหวดั  ระยอง   โทรศพัท์    089 – 9999999         ท าหนงัสอืกู้ เงินให้ไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจ
ก๊าซ ปตท. จ ากดั  ซึง่ไปในหนงัสอืนีจ้ะเรียกวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้ เงินจากสหกรณ์ เป็นเงินจ านวน  80,000.00   บาท (     แปดหมื่นบำทถ้วน ) 

และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดงักลา่วครบถ้วนถกูต้องแล้ว 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงสง่คืนต้นเงินกู้ เป็นรายเดือน จ านวน ........ งวด งวดละ .................................................... บาท 

(งวดสดุท้าย .................................................. บาท) พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ ............. ตอ่ปี ตัง้แต่งวดประจ า 

เดือน..................................................... พ.ศ. ......................เป็นต้นไป กรณีกู้สวสัดิการสมาชิกพิเศษจะสง่คืนคา่งวดเฉพาะดอกเบีย้ 

 ในกรณีที่สหกรณ์มีประกำศเปลี่ยนแปลงอตัรำดอกเบีย้เงนิกู้เพิ่มขึน้ ข้ำพเจ้ำยนิยอมเสียดอกเบีย้เงนิกู้ตำม 

ที่สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึน้ เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือปิดประกำศ ณ สหกรณ์ให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วนัหรือ
แจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนั 

 ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำย ข้ำพเจ้ำยนิยอมให้ถอืว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บ
ดอกเบีย้เงนิกู้ เพิ่มขึน้ไว้ในใบเสร็จรับเงนิ หรือเอกสำรอื่นใดที่สหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ข้ำพเจ้ำเป็นประจ ำเป็นกำรแจ้งให้
ทรำบทำงจดหมำยแล้วรวมทัง้กำรประกำศในเว็บไซต์สหกรณ์ หรือแจ้งทำงจดหมำยอิเลคทรอนิคส์ 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าส่งให้แก่สหกรณ์
เพื่อช าระหนีค้ืนจนครบถ้วนตาม ข้อ 1.  

 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตัิตาม ประกาศ หรือ ระเบียบวา่ด้วยเงินให้กู้แก่สมาชิก และหากข้าพเจ้าผิดสญัญาข้อหนึง่ข้อใด
ให้ถือวา่เงินกู้นีถ้งึก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบีย้โดยมิพกัต้องค านงึถงึก าหนดเวลาทีใ่ห้ไว้ 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงวา่ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากงานประจ าข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสอืให้สหกรณ์ทราบลว่งหน้าและ
จดัการช าระหนีส้นิท่ีมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อน 

 ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ดัการตามวรรคหนึง่ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินอื่นใดที่นายจ้างพงึจ่ายให้ข้าพเจ้า  

หกัเงินดงักลา่วช าระหนีต้อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสยีก่อนได้ 

หนงัสอืกู้ที่ ......................./...................... 

วนัท่ี ...................................................... 

ตอ่หน้า 2 / ข้อ6. ข้าพเจ้าได้รับส าเนา 

ลงช่ือ     พอใจ    พึงพอ  ผู้กู้  
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( 2 ) 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับส าเนาคูฉ่บบัหนงัสอืกู้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีลงนามในหนงัสอืกู้นีแ้ล้ว 

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนีง้วดหนึง่งวดใดหรือผิดสญัญาข้อใดข้อหนึง่ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกัคา่หุ้น 

ตลอดจนคา่ฤชาธรรมเนียมตา่งๆทัง้สิน้เพื่อช าระหนีไ้ด้ทนัที 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือฉบับนีโ้ดยตลอดแล้วเหน็ว่ำถกูต้อง จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำ
พยำน 

 

ลงช่ือ         พอใจ พึงพอ        ผู้กู้  

(       นำงพอใจ  พึงพอ       ) 

ลงช่ือ         มำนะ     พึงพอ       .คูส่มรสให้ความยินยอม 

(        นำยมำนะ พึงพอ      ) 

ลงช่ือ            สมคิด     ใจนึก                  พยาน 

(          นำยสมคิด   ใจนึก               ) 

ลงช่ือ            ร ่ำรวย    มีเงนิ                  พยาน 

(.        นำงร ่ำรวย    มีเงนิ           ) 

 

 ข้าพเจ้า .  นำงพอใจ    พึงพอ            ได้รับเงินกู้  จ านวน   80,000  บาท 

(  แปดหมื่นบำทถ้วน  ) ตามหนงัสอืกู้นีค้รบถ้วน ณ วนัที่ ............./................/............... 

 

ลงช่ือ           พอใจ     พึงพอ         ผู้ รับเงิน 

(       นำงพอใจ      พึงพอ       ) 

 

 

 

 

 

 

 

โอนเงนิเข้ำบัญชสีมุดเงนิฝำก 

ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด(มหำชน) 

ช่ือบญัชี     นำงพอใจ      พึงพอ        

เลขที่     

สาขา .  มำบตำพุด   . ............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 

....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสญัญากู้  
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หนังสือยนิยอมผู้กู้ 

                                                            เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั 

เลขที่ 59 หมูท่ี่ 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 

            ข้าพเจ้า        นำงพอใจ พึงพอ   สมาชิกแหง่สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

เลขทะเบียนที่             9999             ท างานในต าแหนง่   เจ้ำหน้ำที่บัญช ี         

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่    1234567890000    สงักดับริษัท  PTTGC  หนว่ยงาน........................ 

ที่อยูปั่จจบุนั เลขที่        11/1    หมูท่ี่     1  ต าบล/แขวง  มำบตำพุด  อ าเภอ/ เขต เมือง             

จงัหวดั           ระยอง  โทรศพัท์   089 – 9999999   ท าหนงัสอืยินยอมให้ไว้ตอ่สหกรณ์
ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั     เพื่อไว้เป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

1.หนังสือยนิยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่ำย 
     (1) ข้าพเจ้ายินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักดัผู้มีหน้าทีจ่่ายเงินได้รายเดือนหกัเงินเดือนของข้าพเจ้าสง่ให้แก่สหกรณ์เพื่อช าระหนีค้ืนจน
ครบถ้วนตามสญัญา  
     (2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักดัผู้มีหน้าทีจ่่ายเงินได้หกัเงินเดือน เงินบ าเหน็จ เงินสะสม และเงินได้อื่น ๆ ท่ีมีสทิธิได้รับจาก
หนว่ยงานต้นสงักดั สง่ให้แก่สหกรณ์เพื่อช าระคืนหนีใ้นสว่นท่ีคงค้าง กรณีที่หมดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือ กรณีที่
พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน  

2.หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรบอกกล่ำว ตดิตำมทวงถำม ( ผู้กู้ ) 
     2.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั  สามารถแจ้งข้อมลูการเป็นหนี ้ สอบถาม หรือตรวจสอบข้อมลูทาง
การเงิน/คา่จ้าง/รายได้ ของข้าพเจ้ากบับคุคลดงัตอ่ไปนี ้
1. ผู้ค า้ประกนัหนีเ้งินกู้ของข้าพเจ้า                2. พนกังานฝ่ายบคุคล , การเงิน หรือ บญัชี  ของบริษัทท่ีข้าพเจ้าสงักดัอยู ่
3. หวัหน้างานท่ีข้าพเจ้าท างานอยู่                 4. กรรมการหรืออนกุรรมการ เขตที่ข้าพเจ้าสงักดัอยู ่
5. บคุคลอื่นๆท่ีข้าพเจ้าระบ ุดงันี ้
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
     2.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั  สง่เอกสารเป็นหนงัสอื หรือทางอิเลคทรอนิกส์         ในการเป็นหนี ้
(ใบเสร็จ)/หนงัสอืทวงถามหนีข้องข้าพเจ้า ไปยงับริษัทท่ีข้าพเจ้าท างานอยู ่  / ที่อยู ่หรือ E-Mail ของบคุคลดงักลา่วข้างต้นของข้าพเจ้า
ได้  โดยหนงัสอืให้ความยินยอมฉบบันี ้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญากู้ยมืระหวา่งผู้กู้  กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั 

 

                                                                               ลงช่ือ             พอใจ      พงึพอ                     ผู้กู้  
                                                                                (          นำงพอใจ   พงึพอ             ) 
                                                                        ลงช่ือ             สมคิด     ใจนึก                     พยาน 
                                                                                (        นำยสมคิด   ใจนึก                ) 
                                                                         ลงช่ือ             ร ่ำรวย    มีเงนิ                      พยาน 
                                                                                (         นำงร ่ำรวย    มีเงนิ             ) 

หนงัสอืกู้ที่............................../....................... 
วนัท่ีกู้ ............................................................... 
ผู้กู้ ................................................................. 
เลขที่สมาชิก................................................... 

(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่) 


