
                     แบบค ำขอและหนังสือกู้เงิน                                                                
                     โครงกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19) 3                                                    
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมำชิกกรอกข้อควำม 

วนัที่............................................................... 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ 
                                                                             
1.ขา้พเจา้....................................................... ....................................................................เลขสมาชิก.............................................อายุ......................ปี   

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน      วนั/เดือน/ปี เกิด...............................  ต าแหน่งงาน.......................................
สังกดั.................................................โทรศพัท์มือถือ......................................................ไดร้ับเงินเดือน................................................................บาท  
ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น..................................................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงต่อไปน้ี  ในหนงัสือน้ี  ให้เรียกว่า  “ ผูกู้ ้”  มีความประสงคข์อกูเ้งินตามโครงการน้ีจากสหกรณ์ฯ  เป็นจ านวนเงิน...........................................บาท 
(...................................................)วตัถุประสงค ์ เพื่อ ใชจ้่ายในครอบครัว    โดยยินยอมช ำระดอกเบี้ยตำมที่สหกรณ์ฯ  ในอัตรำร้อยละ  4.25  ต่อปี 
โดยขอเสนอ หลกัประกนั / บุคคลค ้าประกนั  ดงัน้ี 
   1.นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที่.........................  สังกดั.................................... 
   2.นาย/นาง/นางสาว............................................... ..........................................................สมาชิกเลขที่.........................  สังกดั....................................  
   3. เงินฝากประเภท.............................เลขที่บญัชี..................................ช่ือบญัชี...........................................................จ  านวน.............................บาท 
   4. จ าน าหุ้นของขา้พเจา้ที่มีอยู่ในปัจจุบนัและในอนาคต (ลงช่ือ).......................................................................................... 
2.  ผูกู้ต้กลงให้  ก าหนดการผ่อนช าระ  เป็นไปตามบนัทึกการอนุมติัในสัญญาน้ี  และตกลงจะผ่อนช าระให้เสร็จส้ินทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย  ภำยใน 
    ก ำหนดดังกล่ำว  หรือเม่ือผูกู้พ้น้จากการเป็นพนกังานของการไฟฟ้านครหลวง  หรือ  พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ 
3.  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ  ประกาศก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ต่างจากที่ระบุในหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี  ผูกู้ต้กลงยินยอมช าระดอกเบ้ียตามอตัราท่ีประกาศ  
     ใหม่ดว้ย  และให้ถือวา่การประกาศของสหกรณ์ฯ  เป็นการแจง้ให้ผูกู้ท้ราบแลว้  โดยสหกรณ์ไม่จ าตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้ผูกู้ท้ราบอีกครั้ งหน่ึง 
4.  ผูกู้ ้ ขอรับรองว่า  ในขณะท่ียื่นแบบค าขอและหนงัสือกูเ้งินฯ  ฉบบัน้ี  ต่อสหกรณ์ฯ    ผูกู้ ้ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  ไม่ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพยไ์ม่ 
    ว่าชัว่คราวหรือเด็ดขาด  และไม่ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีลม้ละลาย  หรือ  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสั่งให้เป็นผูเ้สมือนไร้ความสามารถ  แต่ประการใด 
5. เม่ือผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ี และสหกรณ์ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวทวงถามเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณียต์อบรับ ตามที่อยู่ซ่ึงปรากฏในหนงัสือฉบบั   
    น้ีแลว้ หรือเม่ือผูกู้เ้ปลี่ยนแปลงท่ี  อยู่โดยมิไดแ้จง้การเปลี่ยนแปลงต่อสหกรณ์   ผูกู้ย้ินยอมให้ถือว่า ไดร้ับทราบหนงัสือบอกกล่าวทวงถามแลว้ 
6.  ผูกู้ไ้ดร้ับทราบ   ขอ้บงัคบั / ระเบียบ / หลกัเกณฑ์  และประกาศเง่ือนไข    วา่ดว้ยการกูเ้งินและการช าระหน้ีตามโครงการน้ีแลว้   ยนิยอมรับและ            
     ปฏิบติัตามทุกประการ   และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบค าขอและหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี   หากไม่ปฏิบติัตามให้ถือว่าผิดสัญญา  และให้หน้ีเป็น 
     อนัถึงก าหนดช าระคืนทั้งหมดในทนัที 
           ผูกู้ไ้ดร้ับทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

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

 

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

ข้อมูลกำรพิจำรณำเงินได้คงเหลือ (เฉพำะเจ้ำหน้ำที่) 
 

เงินได้สุทธิ    ................................................................ ......................บาท 
บวก  ช าระหน้ี…..................................................................................บาท 
 ............................................................................................................บาท 
อื่น ๆ.....................................................................................................บาท 
         ....................................................................................................บาท 
         ....................................................................................................บาท 
รวมเงินได้สุทธคิงเหลือ  จ  านวน..........................................................บาท 

           

บันทึกกำรรับเงินกู้ (ผู้กู้ เป็นผู้กรอกข้อมูล) 
 

  โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย 
ช่ือบญัชี.............................................................................................................................. 
เลขท่ีบญัชี..................................................................สาขา................................................. 
    

            ลงช่ือ..........................................................................ผูร้ับเงินกู ้
                   (.........................................................................)  
          ลงช่ือ..........................................................................ผูจ้่ายเงิน 
                    วนัที่....................................................................... 

วนัที่รับค าขอ.................... 
ค าขอเลขที่.......................  
สัญญาเลขที่...................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกควำมเห็นและกำรอนุมัติ 
 

เห็นควรอนุมติัวงเงินกู ้ ...............................................บาท  อตัราดอกเบ้ีย..........................ต่อปี ผอ่นช าระตน้เงินและดอกเบ้ียของการกูเ้งิน   เป็นงวด
รายเดือน งวดละ ..........................  บาท   ตั้งแต่งวดเดือน.......................................  จนกว่าจะครบตามสัญญา    ทั้งน้ีตอ้งช าระหน้ีทั้งหมดให้เสร็จส้ิน     
ก่อนวนัเกษียณอายุหรือลาออกจาก การไฟฟ้านครหลวง   
 

เงื่อนไขเพิ่มเติม 
 ............................................................................................................................. .........................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... ..................................................................................  
  
                                                     
 

                                             
                   อนุมติั                                           ไม่อนุมติั 
..............................................................................................................  
.............................................................................................................  
                         ...............................................................  
                   ประธานกรรมการ/ ผูจ้ดัการ/ ผูร้ับมอบอ านาจ     
                      วนัที่........................................................  

 

             จนท.ผูด้  าเนินการ                            ผูต้รวจ / ผูร้ับมอบอ านาจ 
 
     ...............................................                ............................................. 
    (                                                 )           (                                              )     
 วนัที่........................................                 วนัที่..................................... 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนกู้ 
1.ผู้กู้ 

           1.1  แบบค ำขอและหนงัสือกู้เงนิตำมโครงกำรเงนิกู้เพื่อช่วยเหลอืสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด (COVID 19) 3 
            1.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนผู้กู้  จ ำนวน 3 ชุด (ประกอบเร่ืองกู้ 1 ชุด ,ส่ง ฝทม. 1 ชุด,เปิดบญัชีจ ำน ำเงนิฝำก 1 ชุด) 
            1.3 ส ำเนำบตัรประจ ำตัวพนักงำน กฟน. หรือบัตรสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้กู้ ที่มลีำยเซ็นจ ำนวน  1  ชุด 
            1.4  ใบเสร็จสหกรณ์ฯเดือนล่ำสุดของผู้กู้ 
            1.5  ใบเงินเดือนล่ำสุดของผู้กู้ 
            1.6  ส ำเนำหน้ำแรกของสมุดเงินฝำกที่ระบุช่ือและเลขทีบ่ัญชีเงนิฝำกที่แจ้งให้โอนเงินกู้เข้ำบัญชีธนำคำรกรุงไทย 
            1.7  ใบยนิยอมให้ ฝทม. หกัเงนิได้อืน่ ๆ  
            1.8  หนังสือยินยอมให้กำรไฟฟ้ำนครหลวงหกัเงนิได้เพือ่ช ำระหนี้ ซ่ึงได้รับอนุมัติแล้ว 

     1.9  หนังสือยินยอมให้หักบญัชีเงนิฝำกและ/หรือทุนเรือนหุ้นเพือ่ช ำระหนี้ (กรณีหลักประกันเป็นเงินฝำกหรือทุนเรือนหุ้น) 
            1.10 หนังสือยินยอมให้หักเงินในบญัชี/หนังสือแจ้งจ ำน ำตำมสิทธิตรำสำร 
            1.11 หนังสือขอเปิดบญัชีออมทรัพย์และจ ำน ำเงินฝำกเป็นประกัน(กองทนุผู้ค ำ้ประกนั) 

2. ผู้ค ำ้ประกัน 
            2.1  หนังสือค ำ้ประกันตำมแบบฟอร์มของสหกรณ์ 
            2.2  ส ำเนำบตัรสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำน กฟน.  ที่มลีำยเซ็น จ ำนวน 1 ชุด    



  
                        
        
 

                 หนังสือสัญญำค ำ้ประกันโครงกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                 วนัที่..............เดือน...............................พ.ศ..............  
 

ขา้พเจา้.................................................................สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากดั
เลขที่.........................ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่..........................................................ท างานประ จ าในต าแหน่ง.......................................
หมวด....................................แผนก.......................................กอง............................................ฝ่าย/ส านั กงานเขต................................................
การไฟฟ้านครหลวง  ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่...........................หมู่ที่.. ..............ซอย.........................................ถนน...................................................  
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั............................ ...............โทรศพัท์มือถือ....................................
โทรศพัท์ท่ีท างาน.....................................    ซ่ึงต่อไปในหนงัสือน้ี    ให้เรียกว่า   “ ผูค้  ้าประกนั ”      ขอท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนั  ให้ไวแ้ก่  
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากดั  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ตามที่  นาย/นาง/นางสาว....................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ฯ  ตาม แบบค ำขอและหนังสือกู้เงิน
โครงกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19) 3 ลงวนัที่.....................................จ  านวน................................บาท
(.....................................................)ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ.....................ต่อปี  ผ่อนช าระงวดละ............................บาท  จนกว่าจะช าระ
เสร็จส้ิน  แต่ไม่เกิน......................งวดและผูกู้ ้  ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ  โดยถูกต้อง  ครบถ้วน  แล้วนั้น  เป็นหน้ีท่ีสมบูรณ์  ผูค้  ้ าประกนั
ยินยอมค ้าประกนัเงินกูด้งักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้น  จนกว่าสหกรณ์ฯ  จะ
ไดร้ับช าระหน้ีเสร็จส้ินตามสัญญา     
 ขอ้  2.  ผูค้  ้าประกนัทราบวตัถุประสงค ์  ลกัษณะของมูลหน้ี  จ  านวนเงินสูงสุด  และระยะเวลาในการก่อหน้ีรายน้ี  ตามสัญญาขอ้  1.  
ท่ีผูค้  ้าประกนัไดย้ินยอมผูกพนัตนเขา้ท าสัญญาค ้าประกนัแลว้   

ขอ้  3.  กรณีที่ผูกู้ ้ ลม้ละลาย  หรือ  ตาย  หรือ  กลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือ สาบสูญ  หรือ ไป 
เสียจากถิ่นท่ีอยู่  หรือ  หาตวัไม่พบ  หรือ  ยา้ยภูมิล าเนา  โดยมิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  หรือ  มีกรณีอื่นใด    อนักระท าให้สหกรณ์ฯ  ไม่ได้
รับช าระหน้ีตามแบบค ำขอและหนังสือกู้เงินฉบับดังกล่ำว  ตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว ้  ผูค้  ้ าประกันยินยอมให้ถือว่า  เป็นการผิดนดัช าระหน้ี  
และมีผลให้หน้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระในทันที  ผูค้  ้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงิน  และหนังสือสัญญาค ้าประกันน้ี  จน
ครบถว้น 
 ขอ้  4.  ผูค้  ้าประกนั  ไดค้ ้าประกนัหน้ี  ตามขอ้  1.  และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย  และ
การเรียกคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากู้เงินแล้ว  ผูค้  ้ าประกันยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพนันั้น  ๆ  ทุกประการ  
จนกว่า  ตน้เงิน  ดอกเบ้ีย   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี  จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ  5.  ผูค้  ้ าประกันยอมรับผูกพนัว่า  การพน้สมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ  ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผูค้  ้ าประกันหลุดพน้จาก
ความรับผิดตามหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี  จนกว่า  ตน้เงิน  ดอกเบ้ีย   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี  
จะไดช้ าระครบถว้นแลว้  หรือผูกู้จ้ะไดใ้ห้สมาชิกอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  เขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
   ข้อ  6.  หากผูค้  ้ าประกัน  เปลี่ยนแปลง  หรือยา้ยไปจากภูมิล าเนา  ตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือสัญญาค ้าประกันฉบับน้ี  ผูค้  ้ าประกนัมี
หน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  หากผูค้  ้ าประกันมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  ผูค้  ้ าประกันยินยอมรับผิดในความเสียหายใด  ๆ  ท่ีสหกรณ์ฯ  
ไดร้ับหรืออาจไดร้ับ  จากการละเลยไม่แจง้การยา้ยท่ีอยู่ใหม่  ของผูค้  ้าประกนั  ดงักล่าวตามขอ้น้ีอีกดว้ย 
 ข้อ  7.  ในกรณีท่ีผูค้  ้ าประกัน  ต้องช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ฯ  แทนผูกู้ ้  หลงัจากสหกรณ์ฯ  ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผูค้  ้ าประกนั  
ภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีแลว้  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ี  โดยให้นายจา้ง  ผูบ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หน้าที่ผูจ้่ายเงินได ้  ราย
เดือน  และเงินอื่นใดของผูค้  ้าประกนั  หักเงิน  ณ  ท่ีจ่าย  ตามท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้  ส่งต่อสหกรณ์ฯ  โดยให้ถือว่าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี  เป็น
หนงัสือยินยอม  ให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้  ้าประกนั  จนกว่าสหกรณ์ฯ  จะไดร้ับช าระหน้ีโดยส้ินเชิง   
  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำกัด 
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ขอ้  8.  ผูค้  ้าประกนัขอรับรองว่า  ในขณะท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี    ผูค้  ้าประกนั   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย     ไม่ถูกศาลสั่ง
พิทกัษท์รัพย ์ ไม่ว่าชัว่คราวหรือเด็ดขาด    และไม่ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีล้มละลาย    หรือ  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสั่งให้เป็นผูเ้สมือนไร้ความ-
สามารถ  แต่ประการใด 

ขอ้  9.  ผูค้  ้าประกนัยินยอมให้ถือว่า  ทุนเรือนหุ้นของผูค้  ้าประกัน  เป็นหลกัประกนัตามสัญญาน้ี  จนกว่าสหกรณ์ฯ   จะไดร้ับช าระ
หน้ีโดยส้ินเชิง   
 ขอ้  10.  ขา้พเจา้..........................................................................................สามี/ภรรยา   ของผูค้  ้าประกนั  ขอให้ความยินยอมในการท่ี  
สามี/ภรรยา  ของขา้พเจา้  ไดท้ าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี  โดยขา้พเจา้ยินยอมรับผิดดว้ยทุกประการ 
  
 ขา้พเจา้ไดอ้่าน  และเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน 
 

ลงช่ือ......................................................................................ผูค้  ้าประกนั 
                                                              (......................................................................................)  
 
                                                       ลงช่ือ......................................................................................สามี/ภรรยา  ให้ความยินยอม  
                                                              (......................................................................................)  
 
     ลงช่ือ......................................................................................พยาน       ลงช่ือ................ ........................................................ ..............พยาน 
             (......................................................................................)                       (............. .........................................................................)  

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกัน 
 

 ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค ้าประกนั       ผูค้  ้าประกนัควรอา่นและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัให้เขา้ใจ    โดยชดัเจน  
หากมีขอ้สงสัยใด  ๆ  ควรปรึกษาผูมี้ความรู้  ก่อนท่ีจะท าสัญญาค ้าประกนั 
 การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกัน  กบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากดั  เพื่อ
ค ้าประกนัหน้ีเงินกู ้ ตามแบบค าขอและหนงัสือกูเ้งินโครงการเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด (COVID 19) 3  
ลงวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากัด  
กบั  .........................................................................................ผูกู้ ้ นั้น  ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ    ดงัน้ี 
 1.  เม่ือตกลงยินยอม  ค ้าประกนัการกูเ้งินแลว้  ผูค้  ้าประกนัย่อมผูกพนัตามสัญญาค ้าประกนันั้น  จนกว่า  สหกรณ์ฯจะไดร้ับช าระหน้ี 
ทั้งตน้เงินคา้งช าระ  ดอกเบ้ีย   รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี(หากมี)  โดยส้ินเชิง                        
 2.  เม่ือผูกู้ ้ผิดนัดช าระหน้ี  สหกรณ์ฯ  มีสิทธิเรียกร้องและบังคบัให้ผู ้ค ้าประกันช าระหน้ีทั้งหมด  ท่ีผูกู้ ้ค้างช าระ  ภายหลงัจาก
สหกรณ์ฯ  ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีแลว้ 
 นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้  ้าประกนัยงัมีหน้าท่ีและความรับผิดต่าง  ๆ  ตำมกฎหมำยและตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาค ้าประกนั 
 ขา้พเจา้(เจา้หน้าที่สหกรณ์ฯ)  ไดเ้ตือน  และผูค้  ้าประกนั  ไดร้ับทราบค าเตือนน้ีแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

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

 

 



  
                        
        
 

                 หนังสือสัญญำค ำ้ประกันโครงกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19)3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                 วนัที่..............เดือน...............................พ.ศ..............  
 

ขา้พเจา้.................................................................สมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากดั
เลขที่.........................ถือบตัรประจ าตวัประชาชนเลขที่..........................................................ท างานประ จ าในต าแหน่ง.......................................
หมวด....................................แผนก.......................................กอง............................................ฝ่าย/ส านั กงานเขต................................................
การไฟฟ้านครหลวง  ที่อยู่ปัจจุบนั  เลขที่...........................หมู่ที่.. ..............ซอย.........................................ถนน...................................................  
ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั............................ ...............โทรศพัท์มือถือ....................................
โทรศพัท์ท่ีท างาน.....................................    ซ่ึงต่อไปในหนงัสือน้ี    ให้เรียกว่า   “ ผูค้  ้าประกนั ”      ขอท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนั  ให้ไวแ้ก่  
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากดั  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ตามที่  นาย/นาง/นางสาว....................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ฯ  ตาม แบบค ำขอและหนังสือกู้เงิน
โครงกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19) 3 ลงวนัที่.....................................จ  านวน................................บาท
(.....................................................)ก าหนดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ.....................ต่อปี  ผ่อนช าระงวดละ............................บาท  จนกว่าจะช าระ
เสร็จส้ิน  แต่ไม่เกิน......................งวดและผูกู้ ้  ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ  โดยถูกต้อง  ครบถ้วน  แล้วนั้น  เป็นหน้ีท่ีสมบูรณ์  ผูค้  ้ าประกนั
ยินยอมค ้าประกนัเงินกูด้งักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้น  จนกว่าสหกรณ์ฯ  จะ
ไดร้ับช าระหน้ีเสร็จส้ินตามสัญญา     
 ขอ้  2.  ผูค้  ้าประกนัทราบวตัถุประสงค ์  ลกัษณะของมูลหน้ี  จ  านวนเงินสูงสุด  และระยะเวลาในการก่อหน้ีรายน้ี  ตามสัญญาขอ้  1.  
ท่ีผูค้  ้าประกนัไดย้ินยอมผูกพนัตนเขา้ท าสัญญาค ้าประกนัแลว้   

ขอ้  3.  กรณีที่ผูกู้ ้ ลม้ละลาย  หรือ  ตาย  หรือ  กลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือ สาบสูญ  หรือ ไป 
เสียจากถิ่นท่ีอยู่  หรือ  หาตวัไม่พบ  หรือ  ยา้ยภูมิล าเนา  โดยมิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  หรือ  มีกรณีอื่นใด    อนักระท าให้สหกรณ์ฯ  ไม่ได้
รับช าระหน้ีตามแบบค ำขอและหนังสือกู้เงินฉบับดังกล่ำว  ตามก าหนดเวลาท่ีระบุไว ้  ผูค้  ้ าประกันยินยอมให้ถือว่า  เป็นการผิดนดัช าระหน้ี  
และมีผลให้หน้ีทั้งหมดถึงก าหนดช าระในทันที  ผูค้  ้ าประกันยินยอมรับผิดช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงิน  และหนังสือสัญญาค ้าประกันน้ี  จน
ครบถว้น 
 ขอ้  4.  ผูค้  ้าประกนั  ไดค้ ้าประกนัหน้ี  ตามขอ้  1.  และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย  และ
การเรียกคืนเงินกู้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีระบุไวใ้นสัญญากู้เงินแล้ว  ผูค้  ้ าประกันยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพนันั้น  ๆ  ทุกประการ  
จนกว่า  ตน้เงิน  ดอกเบ้ีย   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี  จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ  5.  ผูค้  ้ าประกันยอมรับผูกพนัว่า  การพน้สมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ  ไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผูค้  ้ าประกันหลุดพน้จาก
ความรับผิดตามหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี  จนกว่า  ตน้เงิน  ดอกเบ้ีย   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี  
จะไดช้ าระครบถว้นแลว้  หรือผูกู้จ้ะไดใ้ห้สมาชิกอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  เขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
   ข้อ  6.  หากผูค้  ้ าประกัน  เปลี่ยนแปลง  หรือยา้ยไปจากภูมิล าเนา  ตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือสัญญาค ้าประกันฉบับน้ี  ผูค้  ้ าประกนัมี
หน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  หากผูค้  ้ าประกันมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ  ทราบ  ผูค้  ้ าประกันยินยอมรับผิดในความเสียหายใด  ๆ  ท่ีสหกรณ์ฯ  
ไดร้ับหรืออาจไดร้ับ  จากการละเลยไม่แจง้การยา้ยท่ีอยู่ใหม่  ของผูค้  ้าประกนั  ดงักล่าวตามขอ้น้ีอีกดว้ย 
 ข้อ  7.  ในกรณีท่ีผูค้  ้ าประกัน  ต้องช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ฯ  แทนผูกู้ ้  หลงัจากสหกรณ์ฯ  ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผูค้  ้ าประกนั  
ภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีแลว้  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ี  โดยให้นายจา้ง  ผูบ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หน้าที่ผูจ้่ายเงินได ้  ราย
เดือน  และเงินอื่นใดของผูค้  ้าประกนั  หักเงิน  ณ  ท่ีจ่าย  ตามท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้  ส่งต่อสหกรณ์ฯ  โดยให้ถือว่าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี  เป็น
หนงัสือยินยอม  ให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้  ้าประกนั  จนกว่าสหกรณ์ฯ  จะไดร้ับช าระหน้ีโดยส้ินเชิง   
  
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำกัด 
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ขอ้  8.  ผูค้  ้าประกนัขอรับรองว่า  ในขณะท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี    ผูค้  ้าประกนั   ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย     ไม่ถูกศาลสั่ง
พิทกัษท์รัพย ์ ไม่ว่าชัว่คราวหรือเด็ดขาด    และไม่ถูกฟ้องเป็นจ าเลยในคดีล้มละลาย    หรือ  เป็นบุคคลท่ีศาลมีค าสั่งให้เป็นผูเ้สมือนไร้ความ-
สามารถ  แต่ประการใด 

ขอ้  9.  ผูค้  ้าประกนัยินยอมให้ถือว่า  ทุนเรือนหุ้นของผูค้  ้าประกัน  เป็นหลกัประกนัตามสัญญาน้ี  จนกว่าสหกรณ์ฯ   จะไดร้ับช าระ
หน้ีโดยส้ินเชิง   
 ขอ้  10.  ขา้พเจา้..........................................................................................สามี/ภรรยา   ของผูค้  ้าประกนั  ขอให้ความยินยอมในการท่ี  
สามี/ภรรยา  ของขา้พเจา้  ไดท้ าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี  โดยขา้พเจา้ยินยอมรับผิดดว้ยทุกประการ 
  
 ขา้พเจา้ไดอ้่าน  และเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน 
 

ลงช่ือ......................................................................................ผูค้  ้าประกนั 
                                                              (......................................................................................)  
 
                                                       ลงช่ือ......................................................................................สามี/ภรรยา  ให้ความยินยอม  
                                                              (......................................................................................)  
 
     ลงช่ือ......................................................................................พยาน       ลงช่ือ................ ........................................................ ..............พยาน 
             (......................................................................................)                       (............. .........................................................................)  

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกัน 
 

 ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค ้าประกนั       ผูค้  ้าประกนัควรอา่นและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัให้เขา้ใจ    โดยชดัเจน  
หากมีขอ้สงสัยใด  ๆ  ควรปรึกษาผูมี้ความรู้  ก่อนท่ีจะท าสัญญาค ้าประกนั 
 การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกัน  กบั  สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากดั  เพื่อ
ค ้าประกนัหน้ีเงินกู ้ ตามแบบค าขอและหนงัสือกูเ้งินโครงการเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด (COVID 19) 3  
ลงวันที่ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จ ากัด  
กบั  .........................................................................................ผูกู้ ้ นั้น  ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ    ดงัน้ี 
 1.  เม่ือตกลงยินยอม  ค ้าประกนัการกูเ้งินแลว้  ผูค้  ้าประกนัย่อมผูกพนัตามสัญญาค ้าประกนันั้น  จนกว่า  สหกรณ์ฯจะไดร้ับช าระหน้ี 
ทั้งตน้เงินคา้งช าระ  ดอกเบ้ีย   รวมทั้งค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี(หากมี)  โดยส้ินเชิง                        
 2.  เม่ือผูกู้ ้ผิดนัดช าระหน้ี  สหกรณ์ฯ  มีสิทธิเรียกร้องและบังคบัให้ผู ้ค ้าประกันช าระหน้ีทั้งหมด  ท่ีผูกู้ ้ค้างช าระ  ภายหลงัจาก
สหกรณ์ฯ  ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวภายใน  60  วนั  นบัแต่วนัท่ีผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีแลว้ 
 นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้  ้าประกนัยงัมีหน้าท่ีและความรับผิดต่าง  ๆ  ตำมกฎหมำยและตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาค ้าประกนั 
 ขา้พเจา้(เจา้หน้าที่สหกรณ์ฯ)  ไดเ้ตือน  และผูค้  ้าประกนั  ไดร้ับทราบค าเตือนน้ีแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

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

 

 



 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จำกัด 

 
 

หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์และจำนำเงินฝากเป็นประกัน 
 
 

       วันที่.......................................................................... 
 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................สมาชิกเลขที่................. 
สังกัด.................................อยู่บา้นเลขที่........................................................................ .............................................. 
…………………………………………………..โทรศัพท์............................................... ขอฝากเงินประเภทออมทรัพย์ในช่ือ
ของข้าพเจ้า  บัญชีเลขที่..........................................................................ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด  เป็นจำนวนเงิน....................................................................................บาท  
           ข้อ 2. ข้าพเจ้า ขอจำนำเงินฝากในบัญชีดังกล่าวนี้ เป็นประกันหนี้เงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในสถานการณ์โควิด(COVID 19) 3 ตามคำขอของข้าพเจ้า  เลขที่……………………….ลงวันที่............................  
           ข้อ 3. หากข้าพเจ้า ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อ 2 ได้ครบถ้วนหรือทั้งหมดได้   ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้
สหกรณ์ฯ หักเงินฝากในบัญชีตามที่ระบุไว้ในข้อ 1  เพื่อชำระหนี้ของข้าพเจ้า ซึ่งค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ฯ ได้ทั้ง 
ต้นเงิน และดอกเบี้ย  เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้า ได้ถอนเงินจากบัญชีไปด้วยตนเอง และข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกเพิกถอน
การยินยอมนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น  จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชำระหนี้ ตามสัญญาโครงการเงินกู้เพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด(COVID 19) 3 เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงยินยอม ตามเงื่อนไขการฝากเงิน อัตราดอกเบี้ยที่จะได้รับจากสหกรณ์ 
และเงื่อนไขการจำนำเงินฝากเป็นประกันสัญญาเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด(COVID 19) 3 แล้ว 
จะไม่ถอนเงินฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในบัญชีเงินฝากนี้  จนกว่าจะชำระหนี้ตามสัญญาโครงการเงินกู้
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด(COVID 19) 3 เสร็จสิ้นเสียก่อน 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้า ได้รับทราบระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ และระเบียบว่าด้วยกองทุน
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของผู้ค้ำประกันสหกรณ์ฯแล้ว ยินยอมรับข้อผูกพันและปฏิบัติตามระเบียบที่กล่าวนั้น 
และที่จะเปลี่ยนในภายหน้าทุกประการ 
 ข้อ 6.  สหกรณ์และข้าพเจ้าตกลงกัน ยินยอมให้ถือสำเนาหนังสือขอเปิดบญัชีออมทรัพย์และจำนำเงนิฝาก
เป็นประกัน ฉบับนี้ เป็นหลักฐานแทนสมุดคู่ฝาก โดยข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือ
ช่ือเป็นหลักฐาน 
 
           ลงช่ือ................................................ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก/ผู้จำนำเงินฝาก/ผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก 
               (                                      ) 
 
            ลงช่ือ................................................ผู้อนุมัตเิปิดบญัชี/รับจำนำเงินฝากแทนสหกรณ์ 
      (                                       )   

    ตำแหน่ง..........................................  
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