
 

สัญญาเลขที ่       100       25..........         000............. 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม  จํากดั                 

                    คาํขอกู้/สัญญาเงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
                                                            วนัท่ี............................................................... 

เรียน     คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 
    ประวัตส่ิวนตัว 
            ขา้พเจา้...................................................................อาย.ุ.......ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................บตัรประจาํตวัพนกังานเลขท่ี...................
สถานท่ีปฏิบติังาน.............................เป็นพนกังาน / เจา้หนา้ท่ีของบริษทั .................................................................. ระดบั........ ตาํแหน่ง
.............................. แผนก........................... ฝ่าย / สาํนกั / ศนูย ์.............................. วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมปฏิบติังาน......................................... 
อายกุารเป็นสมาชิก..........ปี...........เดือน ชาํระค่าหุน้รายเดือนๆละ.....................บาท เงินไดป้ระจาํเดือน(เดือนสุดทา้ย) .....................บาท 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี............. หมู่ท่ี .......ซอย...........................ถนน.............................. แขวง / ตาํบล.....................เขต / อาํเภอ ..........................
จงัหวดั ..................... โทรศพัท.์.................. สถานภาพ (โสด / สมรส / หยา่ / หมา้ย)...........ช่ือคู่สมรส (ถา้มี)...............................
อาชีพของคู่สมรส...........................สถานท่ีทาํงานของคู่สมรส........................................... เงินไดป้ระจาํเดือนของคู่สมรส........................บาท 
       วัตถุประสงค์ในการขอกู้ 
               ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินของสหกรณ์ฯ ประเภทเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินเป็นจาํนวนเงิน...........................................บาท 
(.......................................................................) เพ่ือ.............................................................................................................. 
          สัญญาและคาํให้ความยนิยอม 
          1. เม่ือสหกรณ์ฯพิจารณาอนุมติัเงินกูแ้ลว้ขอใหโ้อนเงินเขา้บญัชีในนามของขา้พเจา้ตามบญัชีรับเงินเดือนจากบริษทัฯและใหถื้อวา่
ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูโ้ดยถกูตอ้งครบถว้นแลว้ 
 2. ขา้พเจา้สัญญาวา่จะผอ่นชาํระหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนังวดละ.............................บาท(.....................................................)   
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ.............ต่อปี รวม.............งวด เร่ิมตั้งแต่ งวดจ่ายเงินเดือน...................เป็นตน้ไปจนกวา่การชาํระหน้ีเสร็จส้ิน 
            ในกรณีมีเหตุจาํเป็นท่ีสหกรณ์ฯจะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้า้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ี
กาํหนดไวใ้นวรรคก่อนไดต้ามท่ีเห็นสมควร   เม่ือใดกไ็ด ้  โดยสหกรณ์ฯ  ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
           3. ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องให ้บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือ
ไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ฯใหห้กัเงินงวดชาํระ  ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯจากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้   เพ่ือนาํส่งต่อใหส้หกรณ์ฯ 
           4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้พน้จากการเป็นพนกังานของบริษทั/ สหกรณ์ฯ ดว้ยเหตุใดกต็าม   ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินต่างๆ  ท่ีขา้พเจา้พึง
มีพึงไดจ้ากบริษทั/ สหกรณ์ ฯ ไม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต  เช่น เงินทุนเรือนหุน้, เงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ,เงินเดือนคา้งรับ, เงินฝาก
ทุกประเภท และเงินผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีมีอยูก่บับริษทั/ สหกรณ์ฯ เพ่ือชาํระหน้ีสินและภาระคํ้าประกนัท่ีคา้งอยูก่บัสหกรณ์ฯ และบริษทัฯ
จนหมดส้ินและครบถว้น    โดยมิตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้  หรือตอ้งใหค้าํยนิยอมอีก 

5. ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่จะนาํเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัไปใชต้ามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ และจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ
ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและเปล่ียนแปลงในอนาคตทุกประการ 
             เพ่ือเป็นหลกัฐาน   ขา้พเจา้ในฐานะผูกู้ไ้ดล้งลายช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานและผูบ้งัคบับญัชา 
 

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

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

 
สอ.5(1) ส.ค.60                      (โปรดพลิก)  

 



                                                                                                 -2- 
                  คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปต่อความประพฤติของผูกู้แ้ละความคิดเห็นในการยืน่เร่ืองขอกูเ้งินของผูกู้ ้

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

 
                                                                        ลงช่ือ................................................................ ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้ ้
                                                                           (........................................................................) 
            ตาํแหน่ง............................................................... 
                 * * *   เอกสารประกอบสัญญาเงนิกู้   * * * 
      1.  ภาพถ่ายบตัรพนกังาน (ดา้นหนา้ – หลงั)  1 ใบ                                          2.  ตน้ฉบบัสลิปเงินเดือน ( ไม่เกิน 3 เดือน )  1 ใบ 

    หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาอนุมตัิเงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 
  1. เงนิได้รายเดอืน  ( เงินเดือน , ค่าแรงรายวนั  + ค่าบริหาร + เบ้ียบริการ + เบ้ียเล้ียง + ค่าทาํงานล่วงเวลา) 
  2. อายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป  และตอ้งชาํระเงินกูส้ามญั ตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป (จาํนวนเงนิทีเ่ขยีนขอกู้มาให้เขยีนช่ือ-นามสกุลกาํกบัด้วย) 
  3. กาํหนดวงเงนิทีอ่นุมตัิให้เงนิกู้แบ่งตามเงนิได้รายเดอืน 
    3.1พนกังานรายวนั  มีสิทธิกูไ้ดเ้ท่ากบัรายไดต่้อเดือน แต่ไม่เกนิ 15,000.00 บาท 3.2 พนกังานรายเดือน มีสิทธิกูไ้ดเ้ท่ากบัรายไดต่้อเดือนแต่ ไม่เกนิ 60,000.00 บาท 
4. เวลาการผ่อนชําระเงนิต้น    ชาํระไม่เกิน  3  งวด  อตัราดอกเบีย้ ร้อยละ 7.75 ต่อปี  
5.การส่งเอกสาร ***ส่งเอกสารก่อนวนัพุธเวลา 12.00 น.ได้รับเงนิวนัศุกร์  ***ส่งเอกสารหลงัวนัพุธเวลา 13.00 น.ได้รับเงนิวนัศุกร์ถัดไป 
  การอนุมติัวงเงินกูย้มืใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกูแ้ละคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาถือเป็นท่ีสุด 
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   * * * 

ข้อมูลในการพจิารณาให้เงนิกู้ 
สิทธิในการกู.้.................บาท  วงเงินกูเ้ดิม...................บาท  ผอ่นชาํระเดือนละ.................. บาท ภาระหน้ีสิน...................บาท    

หลกัประกนั 
ทุนเรือนหุน้สามญัสะสม.....................บาท เงินฝากสะสม......................บาท เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสะสม.....................บาท

หลกัประกนั    สูง  /   ตํ่า   กวา่วงเงินท่ีเสนอขออนุมติัรวมหน้ีสินเดิม................................. บาท สัดส่วนหน้ีสินต่อหลกัประกนั............. ต่อ  1

รายได.้...................บาท ค่าใชจ่้ายรวม......................บาท รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย....................บาท คิดเป็น...........%ของรายได ้

สรุปความเห็นของผู้วเิคราะห์ 
 เห็นควรอนุมติัใหเ้งินกูฉุ้กเฉิน เป็น จาํนวนเงิน …………..…….…บาท     โดยผอ่นชาํระเงินตน้ งวดละ................................บาท 

เป็นเวลา ……….  งวด         (……)  ตามสิทธิ  (……)  ภายในสิทธิ…………………………………………………………………………… 

เรียน      คณะกรรมการเงินกู้ 
 

วงเงินกูท่ี้ควรอนุมติั................................ บาท           จาํนวนงวดผอ่นชาํระ............................งวด 
ผอ่นเงินตน้งวดละ ..................................บาท           อตัราดอกเบ้ียร้อยละ.............................ต่อปี 

                               เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงนิกู้ 

  

ความเห็นคณะกรรมการเงนิกู้ 
กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 กรรมการคนที ่3 

   

สอ.5(2)ส.ค.60 


