
 
 

คาํขอกู้สามญั (เพือ่การศึกษา) 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหาร ธุรการ สยาม จํากดั 

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

เรียน         คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 

 
ข้อมูลทัว่ไป 

ช่ือ..........................................................นามสกุล................................................เลขสมาชิก.......................................... 
เลขบตัรพนกังาน..............................อาย.ุ........................ปี อายกุารเป็นสมาชิก.................ปี.............เดือน  ชาํระค่าหุน้
รายเดือนๆละ.............................บาท อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี..........................ตาํบล/แขวง................................
อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั................................................ โทรศพัท.์........................................................ 
 

ปัจจุบัน 
        พนกังานรายเดือน 
        พนกังานรายวนั 

 

ในตาํแหน่ง........................................................แผนก.....................................................ฝ่าย......................................... 
ระดบั........................................... วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมปฏิบติังาน...................................................................................... 

มคีวามประสงค์ 
ขอกู้เงนิสามญั 
(เพือ่การศึกษา) 
           ตนเอง 
           บุตร 
           คู่สมรส 
 

ระดบัการศึกษา 
           อนุบาล               ประถม                  มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
           ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)           ปริญญาตรี           ปริญญาโท           ปริญญาเอก            อ่ืนๆ            
สาขาวิชา...........................................................................ศึกษาอยูร่ะดบัชั้น............................หลกัสูตร....................ปี 
ช่ือสถาบนัการศึกษา....................................................................................................................................................... 
เลขท่ี............................หมู่ท่ี...............................ตาํบล/แขวง........................................อาํเภอ/เขต................................. 
จงัหวดั.........................................โทรศพัท.์.................................................................................................................... 
 

 
สัญญาการยมืเงิน 
 

จาํนวนเงินกูย้มื...............................บาท 
ระยะการผอ่นชาํระ.........................งวด 
ผอ่นชาํระงวดละ............................บาท 

โดยมีผูค้ ํ้าประกนัดงัน้ี 
ช่ือ………………………………….นามสกลุ……….…………...……… 
เลขสมาชิก…………………..….เลขบตัรพนกังาน..................................... 
ฝ่าย............................................................................................................... 
อายสุมาชิก........ปี..........เดือน  วนั/เดือน/ปี ท่ีเร่ิมปฏิบติังาน....................... 
 

 
ลงช่ือ...............................................................................ผูกู้ ้ ลงช่ือ.......................................................................ผูค้วบคุม/หวัหนา้งาน 
         (.............................................................................)            (...................................................................) 
 
ลงช่ือ..............................................................................พยาน ลงช่ือ..............................................................ผูบ้งัคบับญัชา(ระดบั7ข้ึนไป) 
        (.............................................................................)          (..............................................................) 
เอกสารประกอบ 1. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน หรือ นกัศึกษา 
  2. ใบลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา และ ใบค่าเล่าเรียนท่ีทางสถานศึกษาออกใหใ้นภาคการศึกษา และใบรายการแสดงค่าใชจ่้าย
ซ้ืออุปกรณ์การเรียนเพ่ือการศึกษา (ใบรายการแสดงค่าใชจ่้ายซ้ืออุปกรณ์การเรียนเพ่ือการศึกษาติดอยูใ่นชุดคาํขอกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) 
  3. สาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีช่ือสมาชิก และบุตรใหแ้นบสาํเนาทะเบียนสมรส หรือ สาํเนาสูติบตัร  
  4. ทั้งผู้กู้และผู้คํา้ประกนัใช้เหมอืนกนั คนละ 1 ชุด (รวมเป็น 2 ชุด) 
  4.1 สาํเนาบตัรพนกังาน(ดา้นหนา้-หลงั)  4.2 สาํเนาบตัรประชาชน (ดา้นหนา้-หลงั)  
  4.3 สาํเนาทะเบียนบา้น    4.4 สลิปเงินเดือน (ผูกู้ใ้ชต้วัจริงผูค้ ํ้าประกนัใชส้าํเนา) สลิปยอ้นหลงัไม่เกิน 3 เดือน 
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-2- 
หลกัเกณฑ์ในการขออนุมัติเงนิกู้สามัญ (เพือ่การศึกษา) 
               1. อายกุารเป็นสมาชิก 1 ปี ข้ึนไป หรือชาํระค่าหุน้ 12 งวดข้ึนไป 
               2. สมาชิกตอ้งผอ่นชาํระหน้ีเงินกูส้ามญั (เพือ่การศึกษา) 6 งวดข้ึนไปมีสิทธิยืน่กูใ้หม่ได ้
               3. กาํหนดวงเงินท่ีอนุมติัใหเ้งินกู ้
                                      3.1  มีสิทธิกูไ้ดสู้งสุดไม่เกิน 50,000 บาท           3.2  ระยะเวลาเปิดใหกู้ด้งัน้ี 

              4. สมาชิก 1 คน มีสิทธิขอกูส้ามญั (เพื่อการศึกษา) ไดเ้พียง 1 สิทธิ ถา้บิดามารดาต่างเป็นสมาชิกกใ็หไ้ดรั้บสิทธิยืน่กูไ้ดเ้พียง 1 สิทธิ  และตอ้งเป็น
บุตรตามกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)  มีผูค้ ํ้าประกนัอยา่งนอ้ย 1 คน ข้ึนไป ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 1 ปีข้ึนไป 
              5. เวลาการผอ่นชาํระเงินตน้ ชาํระ 24 งวด 
              6. อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 6.25 ต่อปี หรือ ตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 
             7. สมาชิกท่ีมีความประสงคจ์ะขอกูส้ามญั (เพื่อการศึกษา) จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือภายหลงัหกัหน้ีและภาระผกูพนัต่างๆ แลว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของเงนิได้รายเดอืน 
              8. การอนุมติัวงเงินกูย้มืใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจ ของคณะกรรมการเงินกู ้และคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ฯ พจิารณาถือเป็นท่ีสุด 
              การฟังผลการอนุมัต ิสมาชิกฯ สอบถามผลได้ทุกวนัจันทร์ – วนัศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. โทร 02-791-3000 ต่อ 2025,2028,2029 มือถือ 082-
7909898, 084-7519040 Short Code 92025,  Short Code 42029    *   เพือ่ความรวดเร็วในการพจิารณาขออนุมัติเงนิกู้  โปรดแนบเอกสารให้ครบถ้วน   *  

  ระดบัช้ัน รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
1. อนุบาล – มธัยมศึกษา วนัท่ี 15 เมษายน – 15 พฤษภาคมของทุกปี วนัท่ี 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายนของทุกปี 
2. อุดมศึกษา วนัท่ี 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคมของทุกปี วนัท่ี 15 ธนัวาคม – 15 มกราคมของทุกปี 

 

        1. ข้อมูลในการพจิารณาให้เงนิกู้ (เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ) 
วงเงินท่ีขอกู.้...........................บาท สิทธิในการขอกู.้.......................บาท วงเงินกูเ้ดิม...........................บาท ผอ่นชาํระเดือนละ.......................บาท 
ภาระหน้ีสิน............................บาท (หลกัทรัพย.์...................... บาท – หน้ีสิน.....................บาท) วงเงินเพ่ิมจากหลกัประกนั..........................บาท 
        2. หลกัประกนั 
ทุนเรือนหุน้สามญัสะสม...............................บาท เงินฝากสะสม..............................บาท เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสะสม.............................บาท 
หลกัประกนั สูง / ตํ่า กวา่วงเงินท่ีเสนอขออนุมติัรวมหน้ีสินเดิม...................................บาท สัดส่วนหน้ีสินต่อหลกัประกนั..........................ต่อ 1 
รายได.้...................บาท ค่าใชจ่้าย......................บาท รายไดห้ลงัหกัค่าใชจ่้าย.............................บาท คิดเป็น..........% ของรายได ้ 
ผูค้ ํ้าประกนั ทุนเรือนหุน้สะสม......................บาท เงินฝาก....................บาท เงินกองทุน...........................บาท ภาระหน้ีสิน..........................บาท 
 

        3. สรุปความเห็นของผู้วเิคราะห์ (เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) 
เห็นควรอนุมติัใหเ้งินกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) เป็นจาํนวนเงิน.................................บาท โดยผอ่นชาํระเงินตน้งวดละ.....................................บาท 
เป็นเวลา......................งวด (......) ตามสิทธิ  (........) ภายในสิทธิ...............................................................................................................................  
 

เรียน   คณะกรรมการเงนิกู้ 
วงเงินกูท่ี้ควรอนุมติั........................................... บาท   จาํนวนงวดผอ่นชาํระ.............................งวด  ผอ่นเงินตน้งวดละ..................................บาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ....................ต่อปี (หกัหน้ีเดิม...............................บาท ยอดคงเหลือหลงัจากหกัชาํระหน้ี................................................บาท) 
 

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ ผู้จัดการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงนิกู้ 

  

ความเห็นคณะกรรมการเงนิกู้ 

กรรมการคนที ่1 กรรมการคนที ่2 กรรมการคนที ่3 

   

 
สอ.10(2)ส.ค.60 



 
 
 
 
 

ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายซ้ืออุปกรณ์การเรียนเพือ่การศึกษา 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 

 

ลาํดบัที ่ รายการ จํานวนเงนิ (บาท)  
1 ค่าเทอม   
2 ค่าชุดนกัเรียน   
3 ค่าอุปกรณ์การเรียน   

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน   

 
 

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

      วนัท่ี........................................ 
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หนังสือสัญญาเงนิกู้สามญั (เพือ่การศึกษา) 
 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 

ทะเบียนเงินกูเ้ลขท่ี.......................................................       วนัท่ี......................................... 

 
 ขา้พเจา้...................................................... อาย.ุ............ปี ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี.....................สถานท่ีปฏิบติังาน ........................ .............
เป็นพนกังาน  /  เจา้หนา้ท่ีของบริษทั ............................................. ตาํแหน่ง............ ..............................ฝ่าย/ สาํนกั   /ศูนย์ .................. ....................
ขอทาํหนงัสือสัญญาเงินกูใ้ห้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั เพ่ือเป็นหลกัฐาน 
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ฯ  เป็นเงิน.................................บาท (...........................................................................) 
และขา้พเจา้ไดรั้บเงินดงักล่าวในวนัทาํหนงัสือสัญญากูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) น้ีโดยถกูตอ้งครบถว้นเรียบร้อยแลว้ 
                ขอ้  2.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะนาํเงินไปใชเ้ฉพาะเพ่ือการดงัระบุไวใ้นขอ้  1.  แห่งคาํขอกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) 
                ขอ้  3.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะผอ่นชาํระหน้ีเงินกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) ตามขอ้  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 ขา้พเจา้ขอมอบเงินค่าหุ้นท่ีขา้พเจา้ซ้ือจากสหกรณ์ฯ ซ่ึงมีอยูใ่นปัจจุบนัจาํนวน........... ...................................หุ้น             
เป็นเงินรวม.................. .............บาท (................................................... ............................................................) และท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคตเป็น
ประกนัชาํระหน้ีรายน้ี 
                                         4.2 จดัใหมี้บุคคลคํ้าประกนั คือ 
 

ช่ือ – สกลุ (ผูค้ ํ้าประกนั) เลขท่ีสมาชิก เงินไดร้ายเดือน สถานภาพ ฝ่าย/สาํนกั/ศนูย ์ ลายมือช่ือผูค้ ํ้าประกนั 
      
      
      

 

4.3 หลกัประกนัอ่ืน 
        คือ.....................................................................................................................................................................................             

.................................................................................................................................................................................................................................               
                ขอ้  5. ขา้พเจา้ยนิยอมและขอร้องใหบ้ริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เม่ือ
ไดรั้บแจง้จากสหกรณ์ฯ หักจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย เพ่ือส่งต่อ
สหกรณ์ดว้ย 
                ขอ้  6.  ขา้พเจา้ยนิยอมถือวา่ในกรณีใด ๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 14.  เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อม
ดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
                ขอ้  7.  ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. ว่าถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะขอออกจากการเป็นพนักงาน หรือ
ลูกจา้งประจาํ หรือลูกจา้งรายวนัของบริษทั / สหกรณ์ฯ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ฯ ทราบ และจดัการชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่
ต่อสหกรณ์ฯ ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  แลว้จึงจะออกจากการเป็นพนกังานหรือเจา้หนา้ท่ีของ บริษทั / สหกรณ์ฯ 

ข้อ 8./ในกรณี  
(โปรดพลกิ) 
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  ขอ้   8. ในกรณีท่ีขา้พเจา้พน้จากการเป็นพนกังานของบริษทั/ สหกรณ์ฯ ดว้ยเหตุใดกต็าม ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินต่างๆ ท่ีขา้พเจา้
พึงมีพึงไดจ้ากบริษทั/ สหกรณ์ ฯ ไม่วา่ในปัจจุบนัหรืออนาคต เช่น เงินทุนเรือนหุน้   เงินสะสมกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ,เงินเดือนคา้งรับ, เงินฝาก
ทุกประเภท และเงินผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีมีอยูก่บับริษทั/ สหกรณ์ฯ เพ่ือชาํระหน้ีสินท่ีคา้งอยูก่บัสหกรณ์ฯ และบริษทัฯจนหมดส้ินและครบถว้น 
โดยมิตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ หรือตอ้งใหค้าํยนิยอมอีก 
                   หนงัสือกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) น้ีทาํไว ้ ณ  วนัซ่ึงระบุขา้งตน้  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
 

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

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

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

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

 

หนังสือยนิยอมจากคู่สมรสให้ทํานิตกิรรม 
 

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

                                                                       วนัท่ี..............................................................................................   
 
             ขา้พเจา้.............................................................................................เป็นคู่สมรสของ.................................................................................. 
ไดย้ินยอมให้.................................................................กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ 
สยาม จาํกดั ตามหนงัสือสัญญากูข้า้งตน้น้ี  
 

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

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

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

ลงช่ือ...............................................................พยาน 
(.................................................................) 
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หนังสือเตอืนผู้คํา้ประกนั 
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 

ตามท่ีขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว............................................................... ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่“ผูค้ ํ้าประกนั”ยินยอมผกูพนัตามเง่ือนไขการคํ้า
ประกนัเงินกูข้องนาย/นาง/นางสาว................................................................. ท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและ
บริหารธุรการ สยาม จาํกดั ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “ สหกรณ์ฯ ”     
   
          ก่อนท่ีจะลงนามในหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั ผูค้ ํ้าประกนัไดอ้่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัเขา้ใจโดย
ชดัเจนผูค้ ํ้าประกนัไม่มีขอ้สงสัยใด ๆ และไดป้รึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะทาํหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัน้ีแลว้ 
 
                ก่อนท่ีผูค้ ํ้าประกนัลงนามในหนงัสือสัญญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ 
สยาม จาํกดั เพ่ือคํ้าประกนัหน้ีตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) เลขท่ี ...........................................................................
ลงวนัท่ี...........................................................................ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม 
จาํกดั ( ผูใ้หกู้ ้) กบั นาย/นาง/นางสาว............................................................................................... (ผูกู้)้ ผูค้ ํ้าประกนัจะมีความรับผิดต่อผูใ้หกู้ใ้น
สาระสาํคญั ดงัน้ี 
 
 1. ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบอยา่งจาํกดั ไม่เกินวงเงินตามท่ีกาํหนดในหนงัสือกูย้มืเงินสามญั (เพ่ือการศึกษา) 
 2. ผูค้ ํ้าประกนัจะรับผิดต่อผูใ้ห้กูภ้ายในวงเงินท่ีผูกู้ ้คา้งชาํระกบัผูใ้ห้กูต้ามหนังสือสัญญากูย้ืมเงิน และอาจตอ้งรับผิดชดใชด้อกเบ้ีย
หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
 3. เม่ือผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหน้ี ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัใหผู้ค้ ํ้าประกนัชาํระหน้ีท่ีผูกู้ค้า้งชาํระหลงัจากสหกรณ์ฯไดส่้งหนงัสือบอก
กล่าวใหแ้ก่ผูค้ ํ้าประกนัแลว้ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลกูหน้ีผดินดัชาํระหน้ี 
 
 นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้ ํ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ีและความรับผดิต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือสัญญาคํ้าประกนั 
 
           ผูค้ ํ้าประกนัไดรั้บทราบหนงัสือเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
       ลงช่ือ................................................................ ผูค้ ํ้าประกนั 
                                                                                      (................................................................) 
        
       ลงช่ือ................................................................. พยาน 
                                                                                        (................................................................)  
 
       ลงช่ือ................................................................. พยาน 
               (................................................................) 
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     หนังสือสัญญาคํา้ประกนัเงนิกู้สามญั (เพือ่การศึกษา) 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 

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)้ ไดกู้เ้งินของสหกรณ์
ตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั(เพ่ือการศึกษา) เลขท่ี...............................................................ลงวนัท่ี......................................................................
จาํนวนเงินกู.้.................................... บาท พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญาในอตัราร้อยละ........... ต่อปี ผอ่นชาํระงวด/เดือนละ...............................บาท 
จนกว่าจะชาํระเสร็จส้ินแต่ไม่เกิน...............งวด และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์แลว้ เป็นหน้ีท่ีสมบูรณ์ โดยขา้พเจา้ยินยอมคํ้าประกนัเพ่ือ
หน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูร้ายน้ี 
 ขอ้  2.  ผูค้ ํ้ าประกนัทราบวตัถุประสงค์ในการก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญาในการก่อหน้ีท่ีค ํ้าประกนั ลกัษณะการกูเ้งินสามญั (เพ่ือ
การศึกษา) ของผูกู้ต้ามสัญญา จาํนวนเงินสูงสุด ตามสัญญากู ้และระยะเวลาการก่อหน้ี ตามสัญญาในขอ้ 1. ท่ีค ํ้าประกนั 
  ขอ้  3.  ผูค้ ํ้าประกนัไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามท่ี
กล่าวไวใ้นหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) นั้นโดยตลอดแลว้ ผูค้ ํ้าประกนัยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประการ 
  ขอ้  4.  ในกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัตอ้งชาํระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผูค้ ํ้ าประกนั
ภายในกาํหนด (หกสิบวนั) นบัแต่วนัท่ีลูกหน้ี(ผูกู้)้ผิดนดั ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมและขอร้องใหบ้ริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม 
จาํกดั ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้าประกนั เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ฯให้หักเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงผูค้ ํ้าประกนัตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯจาก
เงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้ าประกนัเม่ือจ่ายเพื่อส่งให้สหกรณ์ฯ อย่างนอ้ยงวดละ................................บาท ต่อไปจนกว่าหน้ีสินของลูกหน้ี(ผูกู้)้
รวมทั้งดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนดจะหมดส้ินโดยมิตอ้งแจง้ใหผู้ค้ ํ้าประกนัทราบหรือตอ้งใหค้าํยนิยอมอีก 
 ขอ้  5.  ผูค้ ํ้าประกนัยอมรับผกูพนัวา่ การลาออกจากการปฏิบติังาน การลาออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ไม่วา่เพราะเหตุใด
ไม่เป็นเหตุให้ผูค้ ํ้ าประกนัหลุดพน้จากการคํ้าประกนัหน้ีรายน้ี จนกว่าลูกหน้ี(ผูกู้)้ท่ีผูค้ ํ้ าประกนัไดค้ ํ้าประกนัจดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงสหกรณ์ฯ 
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทน 
         กรณีท่ีผูค้ ํ้ าประกนัลาออกจากการเป็นสมาชิกตามวรรคแรก และผูค้ ํ้ าประกนัมีภาระตอ้งชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ฯ แทนลูกหน้ี(ผูกู้)้
เน่ืองจากลูกหน้ี(ผูกู้)้ผิดนดั ไม่ชาํระหน้ีผูค้ ํ้าประกนัยินยอมมอบสิทธิการรับเงินท่ีผูค้ ํ้าประกนัพึงมีพึงไดไ้ม่ว่าในปัจจุบนัหรืออนาคต เช่น เงิน
บาํเหน็จ เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เงินเดือนคา้งรับ ตลอดทั้งเงินฝากทุกประเภท ท่ีผูค้ ํ้าประกนัมีอยูก่บับริษทั/ สหกรณ์ฯ เพ่ือใหส้หกรณ์ฯนาํไป
ชาํระหน้ีท่ีลกูหน้ี(ผูกู้)้ คา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์ฯ จนหมดส้ิน 
      กรณีท่ีการหักเงินไดต้ามวรรค 2 แลว้ยงัคงมีหน้ีคงคา้งอยู่  ผูค้ ํ้ าประกนัยินยอมให้สัญญาคํ้าประกนัผกูพนัถึงบรรดาทรัพยสิ์น สิทธิ 
และกองมรดกของผูค้ ํ้าประกนัดว้ย 

/ ข้อ 6. 
(โปรดพลกิ) 
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 ขอ้  6.  หากผูค้ ํ้าประกนัไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือคํ้าประกนัน้ี ผูค้ ํ้าประกนัจะแจง้ใหส้หกรณ์ฯ ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
หากผูค้ ํ้ าประกนัไม่ไดแ้จ้งให้ทราบการยา้ยท่ีอยู่ การส่งหนังสือบอกกล่าวถึงผูค้ ํ้ าประกนัตามท่ีอยู่ขา้งตน้ท่ีไดแ้จ้งไวต่้อสหกรณ์ฯให้ถือว่า           
ผูค้ ํ้าประกนัทราบโดยชอบแลว้ 
 ขอ้  7. พร้อมหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัน้ี ผูค้ ํ้ าประกนัไดท้าํหนงัสือยินยอมให้บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม 
จาํกดั ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ้าประกนัหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นใหส้หกรณ์ฯ  
 ขอ้  8.  ผูค้ ํ้าประกนัขอให้สัญญาต่อสหกรณ์ฯวา่ ผูค้ ํ้าประกนัจะไม่ยกขอ้ต่อสู้ใดๆทั้งส้ิน ทั้งในขอ้เท็จจริงและขอ้กฎหมายเพ่ือปฏิเสธ
ความรับผดิใด ๆ ซ่ึงผูค้ ํ้าประกนัหรือลกูหน้ีมีต่อสหกรณ์ฯ 
 ขอ้  9.  หากขอ้ความส่วนหน่ึงส่วนใดในสัญญาน้ีใชไ้ม่ได ้  ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอมใหข้อ้ความในส่วนอ่ืนคงใชบ้งัคบัไดต่้อไป 
 
                   ผูค้ ํ้าประกนัไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้   จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 
 
 
                 ลงช่ือ.................................................................ผูค้ ํ้าประกนั 
             (.....................................................................) 
                 
       ลงช่ือ..................................................................พยาน 
               (.....................................................................) 
 
       ลงช่ือ.................................................................พยาน 
             (.....................................................................) 
 

หนังสือยนิยอมจากคู่สมรสให้ทาํนิติกรรม 
 
        เขียนท่ี................................................................................ 
 
        วนัท่ี..................................................................................         
 
             ขา้พเจา้........................................................................................เป็นคู่สมรสของ........................................................................................ 
ไดย้นิยอมใหผู้ค้ ํ้าประกนัทาํสัญญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์ ฯ   ตามหนงัสือสัญญาคํ้าประกนัเงินกูส้ามญั (เพ่ือการศึกษา) ฉบบัน้ี 
 
        ลงช่ือ...............................................................คู่สมรส 
                                   (................................................................) 
 
        ลงช่ือ...............................................................พยาน 
                         (..................................................................)  
 
              ลงช่ือ...............................................................พยาน 
                  (..................................................................)  
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หนังสือยนิยอมให้หักเงนิเพือ่ชําระหนี ้
  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จํากดั 

 

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

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

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

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท รักษาความปลอดภัยและบริหารธุรการ สยาม จํากัด  หักเงินจํานวน
................................บาท (.................................................................................................) จากค่าหุ้น เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย ์เงินกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ และเงินไดค้งเหลือทุกประเภทท่ีพึงไดรั้บจาก บริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั เพ่ือชาํระหน้ีให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทั รักษาความปลอดภยัและบริหารธุรการ สยาม จาํกดั 

              ทั้งน้ีขา้พเจา้  ไดอ้่านขอ้ความขา้งตน้จนเขา้ใจแลว้จึงลงนามในหนงัสือฉบบัน้ีดว้ยความสมคัรใจต่อหนา้พยาน และจะไม่ยกเหตุใดมา
กล่าวอา้ง เพ่ือต่อสู้คดีกบัทางสหกรณ์ฯ ทั้งทางแพง่หรืออาญา    

                                                            ลงนาม...............................................................ผูค้ ํ้าประกนัคน ยนิยอมใหห้กัเงิน 
                                   (...............................................................) 
                                                                                    
                                                                                   ลงนาม..............................................................ตวัแทนสหกรณ์ 
                                                             (...............................................................) 
 
                                                                                  ลงนาม.............................................................พยาน 
                                                                          (...............................................................) 
 
                                                                                  ลงนาม.............................................................พยาน 
                                                                                                     (..............................................................) 
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