
                                        

                                                                                                                                                         
 
 
 
 

 
หนังสือกู้เงนิเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

เลขท่ี 59 หมู่ท่ี 8 ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบรีุ 20000 

วนัท่ี 20     มีนาคม  2563   

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

 ข้าพเจ้า  นางพอใจ    พงึพอ       สมาชิกเลขทะเบียนท่ี  9999   

ท างานในต าแหน่ง      เจ้าหน้าที่บัญชี     สงักดั      PTTGC   ได้รับเงินได้ 

รายเดือน.        40,000.00    บาท ขอกู้ เงินเพ่ือเหตฉุกุเฉินดงัต่อไปนี ้

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ เงิน จ านวน.         80,000.00 บาท (         แปดหม่ืนบาทถ้วน  ) 
ในอตัราดอกเบีย้ร้อยละ......................................บาท โดยจะน าไปใช้เพ่ือการตอ่ไปนี.้               จ่ายค่าเทอมบุตร  

                  
 ในกรณีท่ีสหกรณ์มีประกาศเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้เงนิกู้เพิ่มขึน้ ข้าพเจ้ายนิยอมเสียดอกเบีย้เงนิกู้ตามท่ี
สหกรณ์เรียกเก็บเพิ่มขึน้ เม่ือสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ แจ้งทางจดหมายให้ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
 ในกรณีที่ไม่แจ้งให้ทราบทางจดหมาย ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยพมิพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบีย้
เงนิกู้เพิ่มขึน้ไว้ในใบเสร็จรับเงนิ หรือเอกสารอ่ืนใดท่ีสหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ข้าพเจ้าเป็นประจ าเป็นการแจ้งให้ทราบทาง
จดหมายแล้ว 

 ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ครบถ้วนแล้วขอส่งเงินกู้คืน จ านวน...............งวด  ดงันี  ้

งวดที่ เดือน ต้นเงนิ ดอกเบีย้ งวดที่ เดือน ต้นเงนิ ดอกเบีย้ 

1    7    
2    8    
3    9    
4    10    
5    11    
6    12    

 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้า หกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจ านวน
เงินงวดช าระหนีข้้อ 2. ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วน 

  ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าจะลาออกหรือย้ายงานประจ า ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าพร้อมทัง้จดัการช าระหนีซ้ึง่
มีอยู่ในสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่ด าเนินการดงักล่าวข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหกัเงินสะสม บ าเหน็จ เงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีนายจ้างจะจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าส่งช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์จนครบถ้วนเสียก่อนได้ 

  ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้ตัง้แต่วันลงนามในหนังสือนีแ้ล้ว 

                           พอใจ      พงึพอ                ผู้กู้ *กรุณาเซนต์ช่ือผู้รับเงินด้านหลังด้วย 

          (        นางพอใจ   พงึพอ             ) 
                     สมคิด     ใจนึก                 พยาน 

          (        นายสมคิด   ใจนึก               ) 
                     ร ่ารวย    มีเงนิ                  พยาน 

          (        นางร ่ารวย    มีเงนิ           ) 
 

หนงัสอืกู้ที่.............................. 

วนัท่ี.........../............/............. 

รับท่ี.............../................... 
วนัท่ี........./.........../.............. 

โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้กู้    089 - 9999999 

(ที่สามารถตดิต่อได้) 

หลักฐานประกอบการขอกู้ของผู้กู้ 

1.ส าเนาสลิปเงนิเดือน 

2.ส าเนาบัตรพนักงาน 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

4.ส าเนาทะเบียนบ้าน 

5. ส าเนาหนังสือรับรองกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

ค าแนะน า การแก้ไขเอกสารใช้การขีดฆา่และเซ็นช่ือก ากบัห้ามใช้น า้ยาลบ 
 F-สอ.ธก.- 0009  ประกาศใชค้ร้ังท่ี 2 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 
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(รายการต่อไปนี ้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
จ านวนเงนิกู้ ..................................................บาท 

วงเงนิกู้ เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

เงินได้รายเดือน ต้นเงินกู้สามญั 

คงเหลอื 
ต้นเงินกู้ เพื่อเหตฉุกุเฉิน

คงเหลอื 
จ ากดัวงเงินกู้ จ ากดัวงเงินกู้ 

คงเหลอื 

     
 

หมายเหตุ 1.ผู้ขอกู้  เคยผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนี ้หรือขาดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนหรือไม ่

    เคย   ไม่เคย 

  2.ข้อชีแ้จงอื่นๆ....................................................................................................................................... 
 เห็นควร  อนมุตั ิ

          .............................................................เจ้าหน้าที ่
  อนมุตั ิ

          .............................................................ประธาน/รองประธาน/ผู้จดัการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ข้าพเจ้าผู้กู้  มอบอ านาจให้.................................................................ต าแหนง่....................................................... 
สงักดั....................................................................................................................เป็นผู้ รับเงินกู้ตามหนงัสอืกู้นีแ้ทนข้าพเจ้า 

 
      ลงช่ือ..........................................................ผู้กู้  
              (.........................................................) 
      ลงช่ือ..........................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 

              (.........................................................) 
      ลงช่ือ..........................................................พยาน 

              (.........................................................) 
      ลงช่ือ..........................................................พยาน 

              (.........................................................) 
ข้าพเจ้า  นางพอใจ    พึงพอ            ได้รับเงินกู้  จ านวน  80,000.00  บาท 

(  แปดหมื่นบาทถ้วน  )ครบถ้วนแล้ว ณ วนัท่ี.............../.............../................ 
      ลงช่ือ     พอใจ     พึงพอ     ผู้ รับเงิน 

              ( นางพอใจ      พึงพอ      ) 

       
จ่ายเงนิครบถ้วนและถกูต้องแล้ว 

      .................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
      ..................../.................../........................ 

 
 
  

ค าเตอืน 

ถ้าทา่นมอบอ านาจให้ผู้อื่นรับเงินแทนโปรดฝากบตัร
ประจ าตวัของทา่นไปกบัผู้ รับเงินแทนทา่นด้วยเพื่อ
แสดงตอ่เจ้าหน้าที ่

โอนเงนิเข้าบัญชสีมุดเงนิฝาก 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) 
ช่ือบญัชี    นางพอใจ      พึงพอ       

เลขที่   

สาขา มาบตาพุด    

 F-สอ.ธก.- 0009  ประกาศใชค้ร้ังท่ี 2 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 

 
ค าแนะน า การแก้ไขเอกสารใช้การขีดฆา่และเซ็นช่ือก ากบัห้ามใช้น า้ยาลบ 



                                        

 
 

                                                                        หนังสือยนิยอมผู้กู้ 

                                                            เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั 

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

            ข้าพเจ้า        นางพอใจ พึงพอ   สมาชิกแหง่สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั 

เลขทะเบียนที่      9999       ท างานในต าแหนง่   เจ้าหน้าที่บัญช ี            

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่ 1234567800000 สงักดับริษัท    PTTGC หนว่ยงาน....การเงนิและการบญัช ี  

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

จงัหวดั      ระยอง  โทรศพัท์        089 – 9999999        ท าหนงัสอืยินยอมให้ไว้ตอ่
สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จ ากดั     เพื่อไว้เป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้

1.หนังสือยนิยอมให้หักเงิน ณ ที่จ่าย 
     (1) ข้าพเจ้ายินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักดัผู้มีหน้าทีจ่่ายเงินได้รายเดือนหกัเงินเดือนของข้าพเจ้าสง่ให้แก่สหกรณ์เพื่อช าระ
หนีค้ืนจนครบถ้วนตามสญัญา  
     (2) ข้าพเจ้ายินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักดัผู้มีหน้าทีจ่่ายเงินได้หกัเงินเดือน เงินบ าเหน็จ เงินสะสม และเงินได้อื่น ๆ ท่ีมีสทิธิ
ได้รับจากหนว่ยงานต้นสงักดั สง่ให้แก่สหกรณ์เพื่อช าระคืนหนีใ้นสว่นท่ีคงค้าง กรณีที่หมดสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ หรือ กรณีที่พ้นสภาพจากการเป็นพนกังาน  

2.หนังสือให้ความยินยอมในการบอกกล่าว ติดตามทวงถาม ( ผู้กู้ ) 
     2.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั  สามารถแจ้งข้อมลูการเป็นหนี ้ สอบถาม หรือตรวจสอบ
ข้อมลูทางการเงิน/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         ในการ
เป็นหนี ้ (ใบเสร็จ)/หนงัสอืทวงถามหนีข้องข้าพเจ้า ไปยงับริษัทท่ีข้าพเจ้าท างานอยู ่  / ที่อยู ่ หรือ E-Mail ของบคุคลดงักลา่ว
ข้างต้นของข้าพเจ้าได้  โดยหนงัสอืให้ความยินยอมฉบบันี ้ ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญากู้ยมืระหวา่งผู้กู้  กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
ธุรกิจก๊าซ ปตท.จ ากดั 

                                                                                ลงช่ือ             พอใจ      พงึพอ                     ผู้กู้  
                                                                                (          นางพอใจ   พงึพอ             ) 
                                                                        ลงช่ือ             สมคิด     ใจนึก                     พยาน 
                                                                                (        นายสมคิด   ใจนึก                ) 
                                                                         ลงช่ือ             ร ่ารวย    มีเงนิ                      พยาน 
                                                                                (         นางร ่ารวย    มีเงนิ             ) 

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

(เฉพาะเจ้าหน้าที่) 

ค าแนะน า การแก้ไขเอกสารใช้การขีดฆา่และเซ็นช่ือก ากบัห้ามใช้น า้ยาลบ 

 F-สอ.ธก.- 0009  ประกาศใชค้ร้ังท่ี 2 วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2563 


