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สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด

หนังสือสัญญาคําประกันเงิ นกูฉ้ ุกเฉิ น

สหกรณ์ฯ ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

วันที.................เดือน........................................พ.ศ.....................

ข้าพเจ้า...............................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด
เลขที.......................อายุ.....................ปี เลขประจําตัวประชาชน
ทํางานประจําในตําแหน่ง.............................................หมวด........................................แผนก........................................กอง........................................
ฝ่าย /สํานักงานเขต........................................การไฟฟ้ านครหลวง โทรศัพท์.............................................โทรสาร.........................................................
ทีอยูป่ ัจจุบนั เลขที ...............หมู่ท..............ซอย......................ถนน.................................ตํ
ี
าบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...........................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.............................................มือถือ..................................................E-mail...............................................
ขอทําหนังสือสัญญาคําประกันให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด ซึงต่อไปในหนังสือ
สัญญาคําประกันนี จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อนี
ข้อ 1. ตามที............................................................ได้กเู้ งินของ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด
ตามแบบคําขอและหนังสือกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน ลงวันที............................................. จํานวน......................................................บาท
(.......................................................................) พร้อมดอกเบียอัตราร้อยละ................ต่อปี ผ่อนชําระงวดละ.........................บาท จนกว่าจะชําระ
เสร็จสิน แต่ไม่เกิน...................งวด และผูก้ ไู้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์ โดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนัน เป็ นหนีทีสมบูรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมคําประกันหนี
เงินกูด้ งั กล่าว พร้อมดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีนัน จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชําระหนีเสร็จสินตาม
สัญญา
ข้อ 2. ข้าพเจ้าทราบวัตถุประสงค์ ลักษณะของมูลหนี จํานวนเงินสูงสุด และระยะเวลาในการก่อหนีรายนี ตามสัญญาข้อ 1. ทีข้าพเจ้า
คําประกันแล้ว
ข้อ 3. กรณีทผูี ก้ ู้ ล้มละลาย หรือตาย หรือกลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปจากถินทีอยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้าย
ภูมลิ ําเนาโดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หรือมีกรณีอนใด
ื
อันทําให้สหกรณ์ ไม่ได้รบั ชําระหนีตามสัญญากู้ ตามกําหนดเวลาทีระบุไว้ในสัญญาก็ดี
ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่า เป็ นการผิดนัดชําระหนี และมีผลให้หนีทังหมดถึงกําหนดชําระทันที ข้าพเจ้า ในฐานะผูค้ ําประกันยอมรับผิดชําระหนีตาม
สัญญากูเ้ งินและสัญญาคําประกันนี จนครบถ้วน
ข้อ 4. ข้าพเจ้า ได้ยนิ ยอมคําประกันหนี ตามข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรืองการส่งเงินงวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และการ
เรียกคืนเงินกูก้ ่อนครบกําหนดระยะเวลาตามทีระบุไว้ในสัญญากูเ้ งินโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ติ ามข้อผูกพันนัน ๆ ทุกประการ จนกว่าต้นเงิน
ดอกเบีย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี จะได้ชําระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การพ้นสมาชิกภาพจากสหกรณ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้า หลุดพ้นจากการคําประกันหนี
รายนี จนกว่าหนีตามสัญญากูเ้ งิน ไม่ว่า ต้นเงิน ดอกเบีย และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี จะได้ชําระ
ครบถ้วนแล้ว หรือ ผูก้ จู้ ะได้ให้สมาชิกอืนซึงคณะกรรมการดําเนินการ เห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ ําประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. หากข้าพเจ้า เปลียนแปลง หรือย้ายทีอยู่ไปจากภูมลิ ําเนา ตามทีได้แจ้งให้แก่สหกรณ์ ข้างต้น ข้าพเจ้ามีหน้าทีแจ้งให้สหกรณ์
ทราบ หากข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีสหกรณ์ อาจได้รบั จากการละเลยไม่แจ้งการย้ายทีอยู่
ใหม่ตามข้อนีอีกด้วย
ข้อ 7. ในกรณีทข้ี าพเจ้า ต้องชําระหนีให้แก่สหกรณ์ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าทราบภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนีแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี โดยให้นายจ้าง ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้ รายเดือน และเงินอืนใดของ
ข้าพเจ้า หักเงิน ณ ทีจ่าย ตามทีสหกรณ์ แจ้ง ส่งต่อสหกรณ์ โดยให้ถือว่า สัญญาคําประกันฉบับนี เป็ นหนังสือยินยอม ให้หกั เงินได้รายเดือนและ
เงินอืนใดของข้าพเจ้า จนกว่าสหกรณ์ จะได้รบั ชําระหนีโดยสินเชิง
ข้อ 8. ข้าพเจ้า ขอรับรองว่า ในขณะทําสัญญาคําประกันฉบับนี ข้าพเจ้าไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่ถูกศาลสังพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่ว่าชัวคราว
หรือเด็ดขาด และไม่ถูกฟ้ องเป็ นคดีลม้ ละลาย หรือเป็ นบุคคลทีศาลสังให้เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ แต่ประการใด
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ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่า ทุนเรือนหุ้นของข้าพเจ้า เป็ นหลักประกันตามสัญญานี จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชําระหนีโดยสินเชิง
ข้อ 10. ข้าพเจ้า................................................................คู่สมรสของผูค้ ําประกัน ยินยอมในการที............................................................
คู่สมรสของข้าพเจ้า ได้ทําสัญญาคําประกันนี โดยข้าพเจ้ายอมรับผิดด้วยทุกประการ
ข้าพเจ้า ได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาคําประกันนีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้ต่อหน้าพยาน

ลงชือ...................................................................ผูค้ ําประกัน
(..................................................................)
ลงชือ...................................................................คู่สมรสของผูค้ ําประกัน ให้ความยินยอม
(...................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผูค้ ําประกันได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้า จริง
ลงชือ........................................................พยาน
(........................................................)

ลงชือ........................................................พยาน
(........................................................)

คําเตือนสําหรับผู้คาประกั
ํ
น
ก่อนจะลงนามในสัญญาคําประกัน ผูค้ ําประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคําประกัน ให้เข้าใจโดยชัดเจน
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูม้ คี วามรูก้ ่อนทําสัญญาคําประกัน
การทีผูค้ ําประกันลงนามในสัญญาคําประกัน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด
เพือคําประกันเงินกูต้ ามแบบคําขอและหนังสือกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน ฉบับลงวันที.................................................ระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้ านครหลวง จํากัด กับ..............................................................................ผูก้ ู้ นัน
ผูค้ ําประกันมีความรับผิดต่อสหกรณ์ ดังนี
1. เมือตกลง ยินยอม คําประกันการกูเ้ งินแล้ว ผูค้ ําประกันย่อมผูกพันตามสัญญาคําประกันนัน จนกว่า สหกรณ์ จะได้รบั
ชําระหนี ทังต้นเงินค้างชําระ ดอกเบีย รวมทังค่าสินไหมทดแทนและค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี(หากมี) โดยสินเชิง
2. เมือผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนี สหกรณ์ มีสทิ ธิเรียกร้องและบังคับให้ผคู้ ําประกันชําระหนีทังหมด ทีผูก้ คู้ า้ งชําระ ภายหลังจาก
สหกรณ์ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนีแล้ว
นอกจากทีกล่าวข้างต้นแล้ว ผูค้ ําประกันยังมีหน้าทีและความรับผิดต่าง ๆ ทีระบุไว้ในสัญญาคําประกัน
ข้าพเจ้า(เจ้าหน้าทีสหกรณ์) ได้เตือน และผูค้ ําประกันรับทราบคําเตือนนีแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชือ............................................................ผูค้ ําประกัน ลงชือ............................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์
(...........................................................)
(............................................................)

