สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด

สหกรณ์ฯได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอาการแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสื อสัญญาคําประกันเงินกู้โครงการสิ นเชื อเพือช่ วยเหลือผู้คาประกั
ํ
น
วันที..............เดือน...............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.................................................................สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด
เลขที.........................ถือบัตรประจําตัวประชาชนเลขที   ทํางานประจําในตําแหน่ง................................
หมวด....................................แผนก.......................................กอง............................................ฝ่ าย/สํานักงานเขต................................................
การไฟฟ้านครหลวง ทีอยูป่ ั จจุบนั เลขที...........................หมู่ที................ซอย.........................................ถนน...................................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์มือถือ....................................
โทรศัพท์ททํี างาน..................................... ซึ งต่อไปในหนังสือนี ให้เรี ยกว่า “ ผูค้ าประกั
ํ
น ” ขอทําหนังสื อสัญญาคําประกัน ให้ไว้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด ดังต่อไปนี
ข้อ . ตามที นาย/นาง/นางสาว....................................................................ได้กเู ้ งินของสหกรณ์ฯ ตามแบบคําขอและหนังสื อกูเ้ งิน
โครงการสิ น เชื อเพือช่วยเหลื อผูค้ าประกั
ํ
น ลงวัน ที .....................................จํานวน................บาท(..........................................................)
กําหนดอัตราดอกเบียร้อยละ.....................ต่อปี ผ่อนชําระงวดละ............................บาท จนกว่าจะชําระเสร็ จสิ น แต่ไม่เกิน......................งวด
และผูก้ ู ้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ โดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้วนัน เป็ นหนี ทีสมบูรณ์ ผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมคําประกันเงินกู้ดงั กล่าวพร้อม
ดอกเบียและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี นัน จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชําระหนีเสร็ จสิ นตามสัญญา
ข้อ . ผูค้ าประกั
ํ
นทราบวัตถุประสงค์ ลักษณะของมูลหนี จํานวนเงินสูงสุ ด และระยะเวลาในการก่อหนี รายนี ตามสัญญาข้อ .
ทีผูค้ าประกั
ํ
นได้ยินยอมผูกพันตนเข้าทําสัญญาคําประกันแล้ว
ข้อ . กรณี ทีผูก้ ู้ ล้มละลาย หรื อ ตาย หรื อ กลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ สาบสู ญ หรื อ ไป
เสียจากถินทีอยู่ หรื อ หาตัวไม่พบ หรื อ ย้ายภูมิลาํ เนา โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรื อ มีกรณี อืนใด อันกระทําให้สหกรณ์ฯ ไม่ได้
รับชําระหนีตามแบบคําขอและหนังสื อกูเ้ งินฉบับดังกล่าว ตามกําหนดเวลาที ระบุไว้ ผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมให้ถือว่า เป็ นการผิดนัดชําระหนี
และมี ผลให้หนีทังหมดถึ งกําหนดชําระในทัน ที ผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมรับผิดชําระหนี ตามหนังสื อกู้เงิน และหนังสื อสัญญาคําประกันนี จน
ครบถ้วน
ข้อ . ผูค้ าประกั
ํ
น ได้คาประกั
ํ
นหนี ตามข้อ . และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื องการส่ งเงินงวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และ
การเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนครบกําหนดระยะเวลาตามที ระบุไว้ในสัญญากูเ้ งินแล้ว ผูค้ าประกั
ํ
นยิน ยอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนัน ๆ ทุกประการ
จนกว่า ต้นเงิน ดอกเบีย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ . ผูค้ าประกั
ํ
นยอมรับ ผูกพันว่า การพ้น สมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผูค้ าประกั
ํ
นหลุดพ้น จาก
ความรับผิดตามหนังสือสัญญาคําประกันนี จนกว่า ต้นเงิน ดอกเบีย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี
จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว หรื อผูก้ จู้ ะได้ให้สมาชิกอืน ซึ งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทนข้าพเจ้า
ข้อ . หากผูค้ าประกั
ํ
น เปลียนแปลง หรื อย้ายไปจากภูมิลาํ เนา ตามทีระบุไว้ในหนังสื อสัญญาคําประกันฉบับนี ผูค้ าประกั
ํ
นมี
หน้าทีแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หากผูค้ าประกั
ํ
นมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ ผูค้ าประกั
ํ
น ยินยอมรับผิดในความเสียหายใด ๆ ทีสหกรณ์ ฯ
ได้รับหรื ออาจได้รับ จากการละเลยไม่แจ้งการย้ายทีอยูใ่ หม่ ของผูค้ าประกั
ํ
น ดังกล่าวตามข้อนีอีกด้วย
ข้อ . ในกรณี ทีผูค้ าประกั
ํ
น ต้องชําระหนีให้แก่ สหกรณ์ฯ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวแก่ผคู ้ าประกั
ํ
น
ภายใน วัน นับแต่วนั ทีผูก้ ูผ้ ิดนัดชําระหนีแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี โดยให้นายจ้าง ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้ ราย
เดือน และเงินอืนใดของผูค้ าประกั
ํ
น หักเงิน ณ ทีจ่าย ตามทีสหกรณ์ฯ แจ้ง ส่งต่อสหกรณ์ฯ โดยให้ถือว่าหนังสือสัญญาคําประกันนี เป็ น
หนังสื อยินยอม ให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอืนใดของผูค้ าประกั
ํ
น จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชําระหนีโดยสิ นเชิง
ข้อ . ผูค้ าประกั
ํ
นขอรับรองว่า ในขณะทําหนังสือสัญญาคําประกันฉบับนี ผูค้ าประกั
ํ
น ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่ถูกศาลสัง
พิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าชัวคราวหรื อเด็ดขาด และไม่ถูกฟ้องเป็ นจําเลยในคดีลม้ ละลาย หรื อ เป็ นบุคคลทีศาลมีคาํ สังให้เป็ นผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ แต่ประการใด

-2ข้อ . ผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมให้ถือว่า ทุนเรื อนหุ้นของผูค้ าประกั
ํ
น เป็ นหลักประกันตามสัญญานี จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชําระ
หนีโดยสิ นเชิง
ข้อ . ข้าพเจ้า..........................................................................................สามี/ภรรยา ของผูค้ าประกั
ํ
น ขอให้ความยินยอมในการที
สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้า ได้ทาํ หนังสื อสัญญาคําประกันฉบับนี โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดด้วยทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชือ......................................................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(......................................................................................)
ลงชือ......................................................................................สามี/ภรรยา ให้ความยินยอม
(......................................................................................)
ข้าพเจ้า ในฐานะพยาน ขอรับรองว่า ผูค้ าประกั
ํ
นได้ลงนามต่อหน้าข้าพเจ้าจริ ง
ลงชือ......................................................................................พยาน
(......................................................................................)

ลงชื อ......................................................................................พยาน
(......................................................................................)

คําเตือนสําหรับผู้คาประกั
ํ
น
ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคําประกัน ผูค้ าประกั
ํ
นควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคําประกันให้เข้าใจ โดยชัดเจน
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู้ ก่อนทีจะทําสัญญาคําประกัน
การทีผูค้ าประกั
ํ
นลงนามในสัญญาคําประกัน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด เพือ
คําประกันหนีเงินกู ้ ตามแบบคําขอและหนังสื อสัญญากูเ้ งินตามโครงการสิ นเชื อเพือช่วยเหลือผูค้ าประกั
ํ
น ลงวันที........................................
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จํากัด กับ .......................................................................ผูก้ ู้ นัน
ผูค้ าประกั
ํ
นจะมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ ดังนี
. เมือตกลงยินยอม คําประกันการกูเ้ งินแล้ว ผูค้ าประกั
ํ
นย่อมผูกพันตามสัญญาคําประกันนัน จนกว่า สหกรณ์ฯจะได้รับชําระหนี
ทังต้นเงินค้างชําระ ดอกเบีย รวมทังค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี (หากมี) โดยสิ นเชิง
2. เมื อผูก้ ูผ้ ิ ด นัด ชําระหนี สหกรณ์ ฯ มีสิท ธิ เรี ยกร้องและบังคับให้ผูค้ าประกั
ํ
น ชําระหนี ทังหมด ที ผูก้ ู้ค ้างชําระ ภายหลังจาก
สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวภายใน วัน นับแต่วนั ทีผูก้ ผู ้ ิดนัดชําระหนีแล้ว
นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ าประกั
ํ
นยังมีหน้าทีและความรับผิดต่าง ๆ ตามกฎหมายและตามทีระบุไว้ในสัญญาคําประกัน
ข้าพเจ้า(เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ) ได้เตือน และผูค้ าประกั
ํ
น ได้รับทราบคําเตือนนีแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชือ.......................................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(........................................................................)
ลงชือ.......................................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
(........................................................................)

