
 

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

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม  จํากดั                   
            คาํขอกู้/สัญญาเงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน(เพือ่ซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน) 

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

เรียน     คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 
   ประวตัส่ิวนตัว 

                     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 ประเภทเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน(เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน) เพ่ือซ้ือโทรศพัท ์
ยีห่อ้....................................................รุ่น................................ราคา............................................. บาท เพ่ือใชใ้นการทาํงาน 
และขอกูเ้งินเป็นจาํนวนเงิน.............................................บาท (............................................................................................................................................)  
                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  ท่ีขา้พเจา้  
พึงมีพึงไดจ้ากบริษทั/ สหกรณ์ ฯ ไม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต  เช่น เงินทุนเรือนหุน้, เงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ,เงินเดือนคา้งรับ, 
เงินฝากทุกประเภท และเงินผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีมีอยูก่บับริษทั/ สหกรณ์ฯ เพ่ือชาํระหน้ีสินและภาระคํ้าประกนัท่ีคา้งอยูก่บัสหกรณ์ฯ และ
บริษทัฯจนหมดส้ินและครบถว้น โดยมิตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้  หรือตอ้งใหค้าํยนิยอมอีก 

5. ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่จะนาํเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัไปใชต้ามวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ และจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ
ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและเปล่ียนแปลงในอนาคตทุกประการ 
             เพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ในฐานะผูกู้ไ้ดล้งลายช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานและผูบ้งัคบับญัชา 
 

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

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

สอ.8(1) ส.ค.60          (โปรดพลิก)  



                                                                                                 -2- 
                  คาํรับรองของผูบ้งัคบับญัชาตั้งแต่ระดบั 7 ข้ึนไปต่อความประพฤติของผูกู้แ้ละความคิดเห็นในการยืน่เร่ืองขอกูเ้งินของผูกู้ ้

 
                                                                        ลงช่ือ................................................................ ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้ ้
                                                                           (........................................................................) 
            ตาํแหน่ง............................................................... 
                 * * *   เอกสารประกอบสัญญาเงนิกู้   * * * 
1. สาํเนาบตัรพนกังาน จาํนวน  1 ใบ  2.ตน้ฉบบัสลิปตวัจริง จาํนวน 1 ใบ (ล่าสุด) 3. สาํเนาบตัรพนกังานผูค้ ํ้าประกนัจาํนวน 1 ใบ  
4.ภาพถ่ายโทรศพัท ์5.ใบเสร็จรับเงินตวัจริงเม่ือไดรั้บการอนุมติัเงินกูฉุ้กเฉินฯ และทางสหกรณ์ฯโอนเงินใหแ้ลว้ตอ้งส่งใบเสร็จตวัจริงมาให้
ภายใน 7 วนั(ถา้ไม่นาํมาส่งใหท้างสหกรณ์ฯจะไม่ใหผ้อ่นชาํระและปิดสัญญาเงินกูท้นัที) 

หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาอนุมัติเงนิกู้ฉุกเฉิน (เพือ่ซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน) 
1. อายุการเป็นสมาชิก    
  1.1  ตอ้งเป็นสมาชิก 1 ปีข้ึนไป  
  1.2  ตอ้งไม่มีเงินกูฉุ้กเฉินคา้งชาํระ และตอ้งชาํระหน้ีเงินกูส้ามญัตั้งแต่ 3 เดือนข้ึนไป 
  1.3  ตอ้งมีคนคํ้าประกนั 1 คน (อายกุารเป็นสมาชิกผูค้ ํ้าประกนั 1 ปีข้ึนไป 
2. กาํหนดวงเงินทีอ่นุมัตใิห้เงนิกู้   มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุด 20,000.00 บาท  (จํานวนเงนิที่เขียนขอกู้มาให้ลงนาม/เซนต์ช่ือกาํกบัมาด้วย) 
3. เวลาการผ่อนชําระเงนิต้น    ชาํระ 10  งวด   
 3.1 รับเงินกูว้นัท่ี 1- 15 ของเดือน  หกัเงินวนัท่ี 25 ของเดือนนั้น  
 3.2 รับเงินกูห้ลงัวนัท่ี 15 ของเดือน (วนัท่ี 16 – ส้ินเดือน)  หกัเงินวนัท่ี 25 ของเดือนถดัไป 
4. อตัราดอกเบีย้ ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ (ปัจจุบนัคือ  ร้อยละ 7.00 ต่อปี)  
5. การจ่ายเงินกู้  จ่ายเงินกูทุ้กวนัศุกร์ โดยสอบถาม ผลการอนุมติักูเ้งิน สมาชิกฯ สอบถามผลไดทุ้กวนัศุกร์ เวลา 8.30น. – 17.30 น.           
โทร.02-7913000 ต่อ 2025,2028,2029 มือถือ 082-790-9898 , 084-751-9040   Short Code 92025 , 42029 
6. การอนุมัตวิงเงนิกู้ยมืให้อยู่ในดุลพนิิจของคณะกรรมการเงนิกู้และคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ฯพจิารณาถือเป็นทีสุ่ด 
* * *   เพือ่ความรวดเร็วในการพจิารณาขออนุมตัิเงนิกู้   โปรดแนบเอกสารให้ครบถ้วน   * * *\ 
ข้อมูลในการพจิารณาให้เงนิกู้ 
สิทธิในการกู.้...........................บาท  วงเงินกูเ้ดิม...................บาท  ผอ่นชาํระเดือนละ.................. บาท ภาระหน้ีสิน...................บาท    
หลกัประกนั 
ทุนเรือนหุน้สามญัสะสม.....................บาท เงินฝากสะสม......................บาท เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสะสม.....................บาทหลกัประกนั    
สูง  /   ตํ่า   กวา่วงเงินท่ีเสนอขออนุมติัรวมหน้ีสินเดิม.........................................................บาท สัดส่วนหน้ีสินต่อหลกัประกนั............ ต่อ  1
รายได.้...................บาท ค่าใชจ่้ายรวม......................บาท รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย....................บาท คิดเป็น...........%ของรายได ้
สรุปความเห็นของผู้วเิคราะห์ 
 เห็นควรอนุมติัใหเ้งินกูฉุ้กเฉิน(เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน) เป็น จาํนวนเงิน …………………….…บาท   
 โดยผอ่นชาํระเงินตน้ งวดละ................................บาทเป็นเวลา ……….  งวด         (……)  ตามสิทธิ  (……)  ภายในสิทธิ 

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

                               เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงนิกู้ 

  

ความเห็นคณะกรรมการเงนิกู้ 

กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 กรรมการคนที ่3 

   

สอ.8(2)ส.ค.60 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 

หนังสือเตอืนผู้คํา้ประกนั 
 
 ตามท่ีขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว...................................................... ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่“ผูค้ ํ้าประกนั”ยนิยอมผกูพนัตามเง่ือนไข
การคํ้าประกนัเงินกูข้องนาย/นาง/นางสาว....................................................... ท่ีมีต่อ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั  รักษาความปลอดภยั
และบริหารธุรการ สยาม จาํกดั ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ สหกรณ์ฯ ” 
 ก่อนท่ีจะลงนามในหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั ผูค้ ํ้าประกนัไดอ้่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัเขา้ใจ
โดยชดัเจนผูค้ ํ้าประกนัไม่มีขอ้สงสัยใด ๆ และไดป้รึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะทาํหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัน้ีแลว้ 
 ก่อนท่ีผูค้ ํ้าประกนัลงนามในหนงัสือสัญญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์พนกังานบริษทั  รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม 
จาํกดั เพ่ือคํ้าประกนัหน้ีตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้าํหรับเงินกูฉุ้กเฉิน(เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน)เลขท่ี..........................................................
ลงวนัท่ี.......................................................................ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังาน บริษทั รักษาความปลอดภยัฯ( ผูใ้หกู้ ้) 
กบั นาย/นาง/นางสาว.......................................... ( ผูกู้ ้) ผูค้ ํ้าประกนัจะมีความรับผดิต่อผูใ้หกู้ใ้นสาระสาํคญั ดงัน้ี 
 
 1. ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบอยา่งจาํกดั ไม่เกินวงเงินตามท่ีกาํหนดในหนงัสือกูย้มืเงิน 

 
 2. ผูค้ ํ้าประกนัจะรับผดิต่อผูใ้หกู้ภ้ายในวงเงินท่ีผูกู้ ้คา้งชาํระกบัผูใ้หกู้ต้ามหนงัสือสัญญากูย้มืเงิน และอาจตอ้งรับผดิชดใชด้อกเบ้ีย
หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
 
 3. เม่ือผูกู้ผ้ดินดัชาํระหน้ี ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัใหผู้ค้ ํ้าประกนัชาํระหน้ีท่ีผูกู้ค้า้งชาํระหลงัจากสหกรณ์ฯไดส่้งหนงัสือ
บอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้ ํ้าประกนัแลว้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลกูหน้ีผดินดัชาํระหน้ี 

 
 ขา้งตน้แลว้  ผูค้ ํ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ีและความรับผดิต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัผูค้ ํ้าประกนัไดรั้บทราบ
หนงัสือเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

   สอ.8(3)ส.ค.60 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม  จํากดั 
 

หนังสือสัญญาคํา้ประกนัเงนิกู้ฉุกเฉิน(เพือ่ซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน) 
 

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

       ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..................................................................อาย.ุ....................ปี บตัรประจาํตวัพนกังานเลขท่ี.......................
สถานท่ีปฏิบติังาน .................................................. เป็นพนกังาน / เจา้หนา้ท่ีของบริษทั............................................................... ระดบั... ..............
ตาํแหน่ง.......................................... แผนก................................................... ฝ่าย / สาํนกั / ศนูย ์..................................................... 
        
       ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ ผูค้ ํ้าประกนั ”  ขอทาํหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยั
และบริหารธุรการ สยาม จาํกดั   ต่อไปจะเรียกวา่ “ สหกรณ์ฯ ” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 

         ขอ้  1.  ตามท่ีสหกรณ์ฯไดใ้ห ้นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................(ผูกู้)้ ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตาม
หนงัสือสัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน(เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน)เลขท่ี...................................................................ลงวนัท่ี...............................................
จาํนวนเงินกู.้........................ บาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญาในอตัราร้อยละ........... ต่อปี ผอ่นชาํระงวด/เดือนละ......................................บาท 
จนกวา่จะชาํระเสร็จส้ินแต่ไม่เกิน...............งวด และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์แลว้ เป็นหน้ีท่ีสมบูรณ์ โดยขา้พเจา้ยินยอมคํ้าประกนัเพ่ือ
หน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูร้ายน้ี 
 

      ขอ้  2.  ผูค้ ํ้าประกนัทราบวตัถุประสงคใ์นการก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญาในการก่อหน้ีท่ีค ํ้าประกนั ลกัษณะการกูเ้งินฉุกเฉิน(เพ่ือซ้ือ
อุปกรณ์การทาํงาน) ของผูกู้ต้ามสัญญา จาํนวนเงินสูงสุด ตามสญัญากู ้และระยะเวลาการก่อหน้ี ตามสัญญาในขอ้ 1. ท่ีค ํ้าประกนั 
  

      ขอ้  3.  ผูค้ ํ้าประกนัไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหนงัสือสัญญาเงินกูฉุ้กเฉิน(เพ่ือซ้ืออุปกรณ์การทาํงาน)นั้นโดยตลอดแลว้ ผูค้ ํ้าประกนัยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประการ 
  

     ขอ้  4.  ในกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งชาํระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผูค้ ํ้าประกนั
ภายในกาํหนด (หกสิบวนั) นบัแต่วนัท่ีลูกหน้ี(ผูกู้)้ผิดนดั ผูค้ ํ้าประกนัยินยอมและขอร้องให้บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ 
สยาม จาํกดั ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้ าประกนั เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯให้หักเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงผูค้ ํ้ าประกนัตอ้งส่งต่อ
สหกรณ์ฯจากเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้าประกนัเม่ือจ่ายเพ่ือส่งใหส้หกรณ์ฯ อยา่งนอ้ยงวดละ................................บาท ต่อไปจนกวา่หน้ีสินของ
ลกูหน้ี(ผูกู้)้รวมทั้งดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนดจะหมดส้ินโดยมิตอ้งแจง้ใหผู้ค้ ํ้าประกนัทราบหรือตอ้งใหค้าํยนิยอมอีก 
 

        ขอ้  5.  ผูค้ ํ้าประกนัยอมรับผกูพนัวา่ การลาออกจากการปฏิบติังาน การลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ไม่วา่เพราะเหตุใดไม่
เป็นเหตุให้ผูค้ ํ้ าประกนัหลุดพน้จากการคํ้าประกนัหน้ีรายน้ี จนกว่าลูกหน้ี(ผูกู้)้ท่ีผูค้ ํ้ าประกนัไดค้ ํ้าประกนัจดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์ฯ 
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
        กรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัลาออกจากการเป็นสมาชิกตามวรรคแรก และผูค้ ํ้าประกนัมีภาระตอ้งชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ฯ แทนลูกหน้ี(ผูกู้)้เน่ืองจาก
ลูกหน้ี(ผูกู้)้ผิดนดั ไม่ชาํระหน้ีผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมมอบสิทธิการรับเงินท่ีผูค้ ํ้าประกนัพึงมีพึงไดไ้ม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต เช่น เงินบาํเหน็จ 
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินเดือนคา้งรับ ตลอดทั้งเงินฝากทุกประเภท ท่ีผูค้ ํ้าประกนัมีอยูก่บับริษทั/ สหกรณ์ฯ เพ่ือใหส้หกรณ์ฯนาํไปชาํระ
หน้ีท่ีลกูหน้ี(ผูกู้)้ คา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์ฯ จนหมดส้ิน 
     กรณีท่ีการหกัเงินไดต้ามวรรค 2 แลว้ยงัคงมีหน้ีคงคา้งอยู ่ ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมใหส้ัญญาคํ้าประกนัผกูพนัถึงบรรดาทรัพยสิ์น สิทธิ และ
กองมรดกของผูค้ ํ้าประกนัดว้ย 
 
            / ข้อ 6.(โปรดพลกิ)
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      ขอ้  6.  หากผูค้ ํ้าประกนัไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนัน้ี ผูค้ ํ้าประกนัจะแจง้ใหส้หกรณ์ฯ ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
หากผูค้ ํ้าประกนัไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบการยา้ยท่ีอยู ่การส่งหนงัสือบอกกล่าวถึงผูค้ ํ้าประกนัตามท่ีอยูข่า้งตน้ท่ีไดแ้จง้ไวต่้อสหกรณ์ฯใหถื้อวา่ผูค้ ํ้า
ประกนัทราบโดยชอบแลว้ 
 
        ขอ้  7. พร้อมหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัน้ี ผูค้ ํ้าประกนัไดท้าํหนงัสือยนิยอมใหใ้หบ้ริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม 
จาํกดัผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้าประกนัหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นใหส้หกรณ์ฯ  
 
       ขอ้  8.  ผูค้ ํ้าประกนัขอใหส้ัญญาต่อสหกรณ์ฯวา่ ผูค้ ํ้าประกนัจะไม่ยกขอ้ต่อสู้ใดๆทั้งส้ิน ทั้งในขอ้เทจ็จริงและขอ้กฎหมายเพ่ือปฏิเสธ
ความรับผดิใด ๆ ซ่ึงผูค้ ํ้าประกนัหรือลกูหน้ีมีต่อสหกรณ์ฯ 
 
     ขอ้  9.  หากขอ้ความส่วนหน่ึงส่วนใดในสัญญาน้ีใชไ้ม่ได ้  ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมใหข้อ้ความในส่วนอ่ืนคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
 

                   ผูค้ ํ้าประกนัไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้   จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
 

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

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

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

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