
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 
คาํขอกู้เงนิกู้พเิศษ 

                                                    เขียนท่ี........................................................................ 
                                                   วนัท่ี........................................................................ 

 
เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 
 ประวตัส่ิวนตวั 
                    ขา้พเจา้...............................................................................................อาย.ุ........................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................... 
บตัรประจาํตวัพนกังานเลขท่ี........................................... เป็นพนกังาน /  เจา้หนา้ท่ี / ลกูจา้งของ................................................................................... 
สังกดั...........................................................สถานท่ีปฏิบติังาน.........................................................ตาํแหน่ง................................................................       
ฝ่าย....................................โทรศพัท.์............................ วนั/ เดือน/ ปีท่ีเขา้ทาํงาน.................................อายกุารเป็นสมาชิก.............ปี..................เดือน             
เงินไดร้ายเดือน............................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี........................ หมู่ท่ี...................ซอย....................................................................................
ถนน................................................แขวง / ตาํบล............................................ เขต / อาํเภอ.................................จงัหวดั...............................................
สถานภาพ(โสด / สมรส / หยา่ / หมา้ย)................................ช่ือคู่สมรส(ถา้มี)..................................................................................................... ..........
อาชีพของคู่สมรส........................................................................... สถานท่ีทาํงานของคู่สมรส.....................................................................................
เงินไดร้ายเดือนของคู่สมรส.........................................................บาท 
               วตัถุประสงค์ในการขอกู้ 
                    ขอ้  1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสหกรณ์ฯ จาํนวนเงิน...............................บาท(.....................................................................................................) 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกู ้  คือ     
                    (     )     1.  ซ้ือท่ีดิน                                                                        (     )     2.  ซ้ือท่ีดินพร้อมอาคาร 
                    (     )     3.  สร้างอาคาร                                                                  (     )     4.   ต่อเติมปรับปรุงอาคารหรือท่ีดิน 
                    (     )     5.  ซ้ือรถยนต ์                                                                   (     )     6.   ........................................................................................... 
โปรดกรอกรายละเอียดตามวตัถุประสงคท่ี์ขอกูข้า้งล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบ 
 

                   ...................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
 การชําระหนี ้
                    ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย    ดงัน้ี 
                                 2.1  ชาํระคืนเป็นยอดรายเดือน    เดือนละเท่า ๆ  กนั         งวดละ..........................................................................................บาท  
                                       (.....................................................................................................................................................) จาํนวน.......................งวด 
                                  2.2  ................................................................................................................................................................................................ 
 หลกัประกนัและคาํให้ความยนิยอม 
                    ขอ้  3.  ขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯ   รวม......................................หุน้   เป็นเงิน................................................................................บาท 
และส่งเงินค่าหุน้รายเดือน   เดือนละ............................................................บาท    
 
 

    /ขอ้  4.นอกจากหุน้  
(โปรดพลิก)      
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                    ขอ้  4.  นอกจากหุน้ท่ีขา้พเจา้มีในสหกรณ์ฯ แลว้   ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัในการขอกูเ้งินกูพิ้เศษ   ดงัน้ี 

                                             4.1  ท่ีดินโฉนดเลขท่ี............................................................ระวาง..........................................เลขท่ีดิน......................................... 
หนา้สาํรวจ.....................................................เล่มหนา้.................................................ตาํบล/แขวง................................................................................ 
อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั..................................................เน้ือท่ี.....................ไร่.......................งาน.................ตารางวา พร้อม
ทั้งส่ิงปลกูสร้าง............................................................................ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ......................................................................................ราคาประเมิน
........................................................................บาท                            
                                4.2  หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีปลอดภาระเป็นประกนั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                4.3  คํ้าประกนัการชาํระหน้ีโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
                                         1............................................................................................................................................................................................. 
           2............................................................................................................................................................................................. 
 
                   ขอ้  5.  ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ฯ เก่ียวกบัการกูเ้งินพิเศษน้ีทุกประการ     และรับรองจะใหข้อ้เทจ็จริง
และความร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ เก่ียวกบัแจง้ขอ้มูลอนัเป็นรายละเอียดในการพิจารณาเก่ียวกบัการกูเ้งินและเม่ือไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินแลว้   โปรดนาํ
เงินเขา้บญัชีในนามของขา้พเจา้   ดงัน้ี 
                    บญัชีเงินฝากเลขท่ี.......................................................................ธนาคาร.......................................................................................สาขา
................................................................................................................................................................................................................... 
 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูกู้ ้
(.....................................................................) 

 

                  คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปต่อความประพฤติของผูกู้แ้ละความคิดเห็นในการยืน่เร่ืองขอกูเ้งินของผูกู้ ้
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
 
 
                                                                        ลงช่ือ................................................................ ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้ ้
                                                                         (........................................................................) 
            ตาํแหน่ง............................................................... 
 
หมายเหตุ                            * * *   เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้   * * * 
                        1.  ภาพถ่ายบตัรพนกังาน (ดา้นหนา้ – หลงั) 
                        2.  ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน (ดา้นหนา้ – หลงั) 
                        3.  ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบา้น 
                        4.  สลิปเงินเดือนตวัจริง (ไม่เกิน 3 เดือน) 
                        5.  ภาพถ่ายหลกัประกนั และแผนท่ีหลกัประกนั  
                    * *   เพือ่ความรวดเร็วในการพจิารณาขออนุมัตเิงนิกู้   โปรดแนบเอกสารให้ครบถ้วน   * *        
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 
หนังสือสัญญาสําหรับเงนิกู้พเิศษ 

 

ทะเบียนเงินกูเ้ลขท่ี.....................................................................                                                           

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

                    ขา้พเจา้................................................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน 
บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี................................................................เป็นพนกังาน / เจา้หนา้ท่ี / 
ลกูจา้งของ.....................................................................................บตัรพนกังานเลขท่ี..........................................สังกดั...............................................
สถานท่ีปฏิบติังาน........................................................ตาํแหน่ง...................................................................... ฝ่าย.......................................................
ขอทาํหนงัสือกูไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั เพ่ือเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี   
                 
                    ขอ้  1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ฯ  เป็นเงิน..................................บาท (...............................................................................................) 
และขา้พเจา้ไดรั้บเงินดงักล่าวในวนัทาํหนงัสือกูน้ี้โดยถกูตอ้ง 
 

                    ขอ้  2.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะนาํเงินไปใชเ้ฉพาะเพ่ือการดงัระบุไวใ้นขอ้  1.  แห่งคาํขอกูเ้งินกูพิ้เศษ 
 

                    ขอ้  3.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะผอ่นชาํระหน้ีเงินกูต้ามขอ้  1.      เป็นงวดรายเดือนเท่ากนังวดละ..............................................................บาท 
(.....................................................................................................)   พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ..............................ต่อปี รวม...........................งวด 
ทั้งน้ีตั้งแต่งวดจ่ายเงินเดือน..............................................  เป็นตน้ไป  และตอ่ไปทุก ๆ  เดือนจนกวา่การชาํระหน้ีจะเสร็จส้ิน 
                    ในกรณีมีเหตุจาํเป็นท่ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียสูงกว่าท่ีกาํหนดไวใ้น
วรรคก่อนไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดกไ็ด ้ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
 

                    ขอ้  4.  เพ่ือเป็นการประกนัการชาํระหน้ี   ขา้พเจา้ไดจ้ดัการใหมี้การคํ้าประกนัดงัน้ี 
                                           4.1  ขา้พเจา้ขอมอบเงินค่าหุน้ท่ีขา้พเจา้ซ้ือจากสหกรณ์ฯ ซ่ึงมีอยูใ่นปัจจุบนัจาํนวน.............................................................หุน้                   

เป็นเงินรวม...........................บาท (.................................................................................................................) และท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตเป็นประกนั
ชาํระหน้ีรายน้ี                                         

                                            4.2  ท่ีดินโฉนดเลขท่ี.................................................................ระวาง............................................เลขท่ีดิน................................... 
หนา้สาํรวจ...................................................เล่มหนา้................................................ตาํบล/แขวง................................................................................... 
อาํเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.........................................................เน้ือท่ี......................ไร่....................งาน.........................ตารางวา 
พร้อมทั้งส่ิงปลกูสร้าง...............................................................................ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ...................................................................................... ราคา
ประเมิน.............................................................................................บาท                            
                                4.3  หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีปลอดภาระเป็นประกนั 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                4.4  คํ้าประกนัการชาํระหน้ีโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
                                         1.............................................................................................................................................................................................. 
           2............................................................................................................................................................................................. 

               / ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอม 
 ( โปรดพลิก )             
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                     ขอ้  5.  ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือ เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯ   
หกัจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯนั้น จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ฯ ดว้ย 

 

                     ขอ้  6.  ขา้พเจา้ยนิยอมถือวา่ในกรณีใด ๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 14. เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อม
ดอกเบ้ียในทนัที   โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
     

                     ขอ้  7.  ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. ว่าถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะขอออกจากการเป็นพนักงาน  หรือ
ลูกจา้งประจาํ  หรือลูกจา้งรายวนัของบริษทั/ สหกรณ์ฯ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ฯ ทราบ   และจดัการชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อ
สหกรณ์ฯ ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน แลว้จึงจะออกจากการเป็นพนกังานหรือลกูจา้งประจาํหรือลกูจา้งรายวนัของ บริษทั/สหกรณ์ฯ 
                     หนงัสือกูน้ี้ทาํไว ้ ณ  วนัซ่ึงระบุขา้งตน้  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 

 
ลงช่ือ..........................................................................ผูกู้ ้

    (...........................................................................) 
 

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

 
       ลงช่ือ..........................................................................พยาน 

       (............................................................................) 
 

หนังสือยนิยอมจากคู่สมรสให้ทาํนิติกรรม 
 

เขียนท่ี.......................................................................... 
 

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

                 ขา้พเจา้........................................................................................เป็นคู่สมรสของ................................................................ 
ไดย้นิยอมให.้............................................................................กูเ้งินของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ 
สยาม จาํกดั ตามหนงัสือสัญญากูข้า้งตน้ 

 
 

ลงช่ือ............................................................. คู่สมรส 
                                                   (.................................................................) 

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

                                                    (.................................................................) 
 

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