
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 
คาํขอกู้เงนิกู้พเิศษ (เพือ่ซ้ือรถจกัรยานยนต์)  

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

                                  วนัท่ี........................................................................................................ 
 
เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 
 ประวตัส่ิวนตวั 
                    ขา้พเจา้........................................................................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................................................... 
บตัรประจาํตวัพนกังานเลขท่ี.................................... เป็นพนกังาน /  เจา้หนา้ท่ี / ลูกจา้งของ.......................................................................................... 
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.  ซ้ือรถจกัรยานยนต ์                                                                        
 โปรดกรอกรายละเอียด รุ่นรถจกัรยานยนต ์ตามวตัถุประสงคท่ี์ขอกูข้า้งล่าง 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.  นอกจากหุน้ท่ีขา้พเจา้มีในสหกรณ์ฯ แลว้   ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัในการขอกูเ้งินกูพิ้เศษ   ดงัน้ี 

                                             4.1 หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีปลอดภาระเป็นประกนั 
……………………………………………………………………………………………….……..……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
   /ขอ้ 4.2 คํ้าประกนั 
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                                4.2  คํ้าประกนัการชาํระหน้ีโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี                           
1.......................................................................................................................................................................................................................................         
2....................................................................................................................................................................................................................................... 
                   ขอ้  5.  ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ฯ เก่ียวกบัการกูเ้งินพิเศษน้ีทุกประการ  และรับรองจะใหข้อ้เทจ็จริงและ
ความร่วมมือกบัสหกรณ์ฯ เก่ียวกบัแจง้ขอ้มูลอนัเป็นรายละเอียดในการพิจารณาเก่ียวกบัการกูเ้งินและเม่ือไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินแลว้ โปรดนาํเงินเขา้
บญัชีในนามของขา้พเจา้   ดงัน้ี 
                    บญัชีเงินฝากเลขท่ี.............................................................................ธนาคาร.............................................................................................
สาขา..................................................................................................... 
 

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

 
                  ลงช่ือ...........................................พยาน                 ลงช่ือ..........................................พยาน (ผูค้วบคุม / หวัหนา้งาน) 
  (....................................................)                                 (....................................................)                                                                             

 
คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปต่อความประพฤติของผูกู้แ้ละความคิดเห็นในการยืน่เร่ืองขอกูเ้งินของผูกู้ ้

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 
 

                                                                        ลงช่ือ................................................................ ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้ ้
                                                                         (........................................................................) 
            ตาํแหน่ง............................................................... 
 
* * *   เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้ ของผู้กู้ และผู้คํา้ประกนั  * * * 
1.  ภาพถ่ายบตัรพนกังาน (ดา้นหนา้ – หลงั)  1 ใบ               2.  ภาพถ่ายบตัรประจาํตวัประชาชน (ดา้นหนา้ – หลงั)   2 ใบ 
3.  ภาพถ่ายสาํเนาทะเบียนบา้น  2 ใบ                 4.  สลิปเงินเดือน (ไม่เกิน 3 เดือน) 1 ใบ 
5.  ภาพถ่ายรุ่นรถจกัรยานยนต ์    

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาอนุมัติเงนิกู้พเิศษ (เพือ่ซ้ือรถจักรยานยนต์) 
1. อายกุารเป็นสมาชิก 1 ปี ข้ึนไป 

2. ดาวน์ 10 %  ของราคารถจกัรยานยนต ์

3. ผอ่นชาํระ 36 งวด ( 3 ปี) 

4. อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี 

5. ราคารถจกัรยานยนต ์เกิน 50,000.00 บาท ตอ้งมีคนคํ้าประกนั 1 คน (อายสุมาชิก 1 ปี ข้ึนไป) 

6. รายไดห้ลกัจากหกัค่าใชจ่้ายตอ้งเหลือ 40% 

7. สมาชิกตอ้งทาํประกนัรถจกัรยานยนต ์โดยระบุผูรั้บผลประโยชน์ ช่ือสหกรณ์ฯ 
 
การฟังผลการอนุมตัิกู้เงนิทุกประเภท   สมาชิกฯ สอบถามผลได้ทุกวนั ศุกร์ เวลา 9.00น. – 17.00 น. โทร.02-7913000 ต่อ 2025, 2028, 2029 

มอืถือ 082-7909898 , 084 -7519040,Short Code 92025, Short Code 42029 

                         * *   เพือ่ความรวดเร็วในการพจิารณาขออนุมตัเิงินกู้ โปรดแนบเอกสารให้ครบถ้วน   * *        
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 
หนังสือสัญญาเงนิกู้พเิศษสําหรับ (เพือ่ซ้ือรถจักรยานยนต์) 

 

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

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

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

                    ขอ้  2.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะนาํเงินไปใชเ้ฉพาะเพ่ือการดงัระบุไวใ้นขอ้  1.  แห่งคาํขอกูเ้งินกูพิ้เศษ 
 

                    ขอ้  3.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะผอ่นชาํระหน้ีเงินกูต้ามขอ้  1.      เป็นงวดรายเดือนเท่ากนังวดละ.............................................................บาท 
(.....................................................................................................)   พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ..............................ต่อปี รวม...........................งวด 
ทั้งน้ีตั้งแต่งวดจ่ายเงินเดือน..............................................  เป็นตน้ไป และต่อไปทุก ๆ เดือนจนกวา่การชาํระหน้ีจะเสร็จส้ิน 
                    ในกรณีมีเหตุจาํเป็นท่ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งเพ่ิมอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ เพ่ิมอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้น
วรรคก่อนไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดกไ็ด ้ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
 

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

เป็นเงินรวม...........................บาท (..........................................................................................) และท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตเป็นประกนัชาํระหน้ีรายน้ี              
                               4.2  หลกัทรัพยอ่ื์นท่ีปลอดภาระเป็นประกนั 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                               4.3  คํ้าประกนัการชาํระหน้ีโดยบุคคลดงัต่อไปน้ี 
                                         1.............................................................................................................................................................................................. 
           2............................................................................................................................................................................................. 
                    

 ขอ้  5.  ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือ เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯ   
หกัจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ฯ ดว้ย 

 

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

                     / ขอ้ 7. ขา้พเจา้ยนิยอม 
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                     ขอ้  7.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. ว่าถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะขอออกจากการเป็นพนักงาน หรือ
ลูกจา้งประจาํ  หรือลูกจา้งรายวนัของบริษทั/ สหกรณ์ฯ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ฯ 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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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 
หนังสือเตอืนผู้คํา้ประกนั 

 
            ตามท่ีขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................... ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่“ผูค้ ํ้าประกนั”
ยนิยอมผกูพนัตามเง่ือนไขการคํ้าประกนัเงินกูข้องนาย/นาง/นางสาว........................................................... ท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั  
รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั  ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ สหกรณ์ฯ ”   
              ก่อนท่ีจะลงนามในหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั ผูค้ ํ้าประกนัไดอ้่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัเขา้ใจโดย
ชดัเจน  ผูค้ ํ้าประกนัไม่มีขอ้สงสัยใด ๆ และไดป้รึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะทาํหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัน้ีแลว้ 
                   
        ก่อนท่ีผูค้ ํ้าประกนัลงนามในหนงัสือสัญญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์พนกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั
เพ่ือคํ้าประกนัหน้ีตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้าํหรับเงินกูพิ้เศษ(เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต)์ เลขท่ี..................................ลงวนัท่ี...................................... 
ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน บริษทั รักษาความปลอดภยัฯ (ผูใ้หกู้)้ กบั............................................................................... (ผูกู้)้ 
ผูค้ ํ้าประกนัจะมีความรับผดิต่อผูใ้หกู้ใ้นสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 
1. ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบอยา่งจาํกดั ไม่เกินวงเงินตามท่ีกาํหนดในหนงัสือกูย้มืเงิน 

 
2. ผูค้ ํ้าประกนัจะรับผดิต่อผูใ้หกู้ภ้ายในวงเงินท่ีผูกู้ ้คา้งชาํระกบัผูใ้หกู้ต้ามหนงัสือสัญญากูย้มืเงิน และอาจตอ้งรับผดิชดใชด้อกเบ้ีย

หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
 

3. เม่ือผูกู้ผ้ดินดัชาํระหน้ี ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัใหผู้ค้ ํ้าประกนัชาํระหน้ีท่ีผูกู้ค้า้งชาํระหลงัจากสหกรณ์ฯไดส่้งหนงัสือบอก
กล่าวใหแ้ก่ผูค้ ํ้าประกนัแลว้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลกูหน้ีผิดนดัชาํระหน้ี 

 
 นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้ ํ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ีและความรับผดิต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั 
 
             ผูค้ ํ้าประกนัไดรั้บทราบหนงัสือเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
 

       ลงช่ือ................................................................ ผูค้ ํ้าประกนั 
                                                                                   (................................................................) 
 
 

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

ลงช่ือ................................................................. พยาน 
(................................................................) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 
หนังสือสัญญาคํา้ประกนัเงนิกู้พเิศษ(เพือ่ซ้ือรถจักรยานยนต์) 

 

      หนงัสือกูท่ี้....................................................                                วนัท่ี................................................ 
 

       ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..................................................................อาย.ุ....................ปี บตัรประจาํตวัพนกังานเลขท่ี.......................
สถานท่ีปฏิบติังาน .................................................. เป็นพนกังาน / เจา้หนา้ท่ีของบริษทั............................................................... ระดบั... ..............
ตาํแหน่ง.......................................... แผนก................................................... ฝ่าย / สาํนกั / ศนูย ์..................................................... 
      ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “ ผูค้ ํ้ าประกนั ”  ขอทาํหนังสือสัญญาคํ้าประกนัไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทั รักษาความปลอดภยัและ
บริหารธุรการ สยาม จาํกดั   ต่อไปจะเรียกวา่ “ สหกรณ์ฯ ” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 

         ขอ้  1.  ตามท่ีสหกรณ์ฯไดใ้ห ้นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................(ผูกู้)้ ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตาม
หนงัสือสัญญาเงินกูพิ้เศษ (เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต)์ เลขท่ี.................................................ลงวนัท่ี.................................................................................
จาํนวนเงินกู.้.................................. บาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญาในอตัราร้อยละ........... ต่อปี ผอ่นชาํระงวด/เดือนละ......................................บาท 
จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ินแต่ไม่เกิน...............งวด และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์แลว้ เป็นหน้ีท่ีสมบูรณ์ โดยขา้พเจา้ยินยอมคํ้าประกนัเพ่ือหน้ีสิน
เก่ียวกบัเงินกูร้ายน้ี 
 

      ขอ้  2. ผูค้ ํ้ าประกนัทราบวตัถุประสงค์ในการก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญาในการก่อหน้ีท่ีค ํ้ าประกนั ลกัษณะการกู้เงินพิเศษ(เพ่ือซ้ือ
รถจกัรยานยนต)์ ของผูกู้ต้ามสัญญา จาํนวนเงินสูงสุด ตามสัญญากู ้และระยะเวลาการก่อหน้ี ตามสัญญาในขอ้ 1. ท่ีค ํ้าประกนั 

  

      ขอ้  3.  ผูค้ ํ้าประกนัไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามท่ีกล่าวไว้
ในหนงัสือสัญญาเงินกูพิ้เศษ (เพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต)์ นั้นโดยตลอดแลว้ ผูค้ ํ้าประกนัยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประการ 

  

     ขอ้  4.  ในกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งชาํระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผูค้ ํ้าประกนัภายใน
กาํหนด (หกสิบวนั) นับแต่วนัท่ีลูกหน้ี (ผูกู้)้ ผิดนดั ผูค้ ํ้าประกนัยินยอมและขอร้องให้บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยามจาํกดั       
ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้าประกนั เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯให้หักเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงผูค้ ํ้าประกนัตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯจากเงินไดร้าย
เดือนของผูค้ ํ้าประกนัเม่ือจ่ายเพ่ือส่งใหส้หกรณ์ฯ อยา่งนอ้ยงวดละ................................บาท ต่อไปจนกวา่หน้ีสินของลูกหน้ี(ผูกู้)้รวมทั้งดอกเบ้ียท่ี
สหกรณ์ฯ กาํหนดจะหมดส้ินโดยมิตอ้งแจง้ใหผู้ค้ ํ้าประกนัทราบหรือตอ้งใหค้าํยนิยอมอีก 
 

        ขอ้  5.  ผูค้ ํ้าประกนัยอมรับผกูพนัวา่ การลาออกจากการปฏิบติังาน การลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ไม่วา่เพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุ
ใหผู้ค้ ํ้าประกนัหลุดพน้จากการคํ้าประกนัหน้ีรายน้ี จนกวา่ลกูหน้ี(ผูกู้)้ท่ีผูค้ ํ้าประกนัไดค้ ํ้าประกนัจดัใหส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเขา้เป็นผู ้
ค ํ้าประกนัแทน 
        กรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัลาออกจากการเป็นสมาชิกตามวรรคแรก และผูค้ ํ้าประกนัมีภาระตอ้งชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ฯ แทนลูกหน้ี(ผูกู้)้เน่ืองจากลูกหน้ี
(ผูกู้)้ผิดนดั ไม่ชาํระหน้ีผูค้ ํ้าประกนัยินยอมมอบสิทธิการรับเงินท่ีผูค้ ํ้าประกนัพึงมีพึงไดไ้ม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต เช่น เงินบาํเหน็จ เงินกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ เงินเดือนคา้งรับ ตลอดทั้งเงินฝากทุกประเภท ท่ีผูค้ ํ้าประกนัมีอยูก่บับริษทั/ สหกรณ์ฯ เพ่ือให้สหกรณ์ฯนาํไปชาํระหน้ีท่ีลูกหน้ี(ผูกู้)้ 
คา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์ฯ จนหมดส้ิน      
 กรณีท่ีการหกัเงินไดต้ามวรรค 2 แลว้ยงัคงมีหน้ีคงคา้งอยู ่ ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมใหส้ัญญาคํ้าประกนัผกูพนัถึงบรรดาทรัพยสิ์น สิทธิ และ
กองมรดกของผูค้ ํ้าประกนัดว้ย 
 
 

/ ขอ้ 6. หากผูค้ ํ้าประกนั(โปรดพลกิ)       
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      ขอ้  6.  หากผูค้ ํ้าประกนัไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนัน้ี ผูค้ ํ้าประกนัจะแจง้ให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที หาก     
ผูค้ ํ้าประกนัไม่ไดแ้จง้ให้ทราบการยา้ยท่ีอยู ่การส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงผูค้ ํ้าประกนัตามท่ีอยูข่า้งตน้ท่ีไดแ้จง้ไวต่้อสหกรณ์ฯให้ถือว่าผูค้ ํ้าประกนั
ทราบโดยชอบแลว้ 
 
        ขอ้  7. พร้อมหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัน้ี ผูค้ ํ้าประกนัไดท้าํหนงัสือยินยอมให้ให้บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั       
ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้าประกนัหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นใหส้หกรณ์ฯ  
 
       ขอ้  8.  ผูค้ ํ้าประกนัขอใหส้ัญญาต่อสหกรณ์ฯวา่ ผูค้ ํ้าประกนัจะไม่ยกขอ้ต่อสู้ใดๆทั้งส้ิน ทั้งในขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายเพ่ือปฏิเสธความรับผดิ
ใด ๆ ซ่ึงผูค้ ํ้าประกนัหรือลูกหน้ีมีต่อสหกรณ์ฯ 
 
     ขอ้  9.  หากขอ้ความส่วนหน่ึงส่วนใดในสัญญาน้ีใชไ้ม่ได ้  ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมใหข้อ้ความในส่วนอ่ืนคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
 

                   ผูค้ ํ้าประกนัไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้   จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 

       ลงช่ือ.................................................................ผูค้ ํ้าประกนั 
    (.................................................................) 

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

หนังสือยนิยอมจากคู่สมรสให้ทํานิตกิรรม 
 

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

 

             ขา้พเจา้.....................................................................เป็นคู่สมรสของ........................................................................ ....และ
ขา้พเจา้..............................................................................เป็นคู่สมรสของ........................................................................ไดย้นิยอม
ใหผู้ค้ ํ้าประกนัทาํสัญญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์ ฯ   ตามหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัเงินกูส้ามญัฉบบัน้ี 
 
 

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

ลงช่ือ...............................................................พยาน  ลงช่ือ...............................................................พยาน 
         (..................................................................)                 (................................................................)   
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 
 

หนังสือยนิยอมให้หักเงนิเพือ่ชําระหนี ้
 

เขียนท่ี  ..................................................................................... 
วนัท่ี...................................เดือน.................................   พ.ศ........................ 

 
ขา้พเจา้................................................. บตัรพนกังานเลขท่ี..................พนกังานระดบั..............  ตาํแหน่ง....................................................

ฝ่าย........................................................  สถานท่ีปฏิบติังาน......................................................เกิดวนัท่ี ...........เดือน........................พ.ศ....................
อาย.ุ...........ปี   เช้ือชาติ.......................  สัญชาติ........................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน.........................................ออกโดย...................................
เม่ือวนัท่ี............/............/..............หมดอายวุนัท่ี........../.........../.........อยูบ่า้นเลขท่ี............  หมู่ท่ี.................. แขวง/ตาํบล.................................เขต/
อาํเภอ..............................จงัหวดั........................................................................โทรศพัท.์.......................................................................... 

ขา้พเจา้ยนิยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั  หักเงินจาํนวน..............................บาท 
(.................................................................................................) จากค่าหุ้น  เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และเงินได้
คงเหลือทุกประเภทท่ีพึงไดรั้บจากบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั เพ่ือชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั  
รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 

              ทั้งน้ีขา้พเจา้  ไดอ้่านขอ้ความขา้งตน้จนเขา้ใจแลว้จึงลงนามในหนงัสือฉบบัน้ีดว้ยความสมคัรใจต่อหนา้พยาน และจะไม่ยกเหตุใดมากล่าว
อา้ง เพ่ือต่อสู้คดีกบัทางสหกรณ์ฯ  ทั้งทางแพง่หรืออาญา    

                                                           ลงนาม................................................................ผู้คํา้ประกนั ยนิยอมให้หักเงนิ 

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

     

                                                                                   ลงนาม..............................................................ตวัแทนสหกรณ์ 

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

 

                           ลงนาม.............................................................พยาน                

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

  

 ลงนาม.............................................................พยาน                                                                       

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