แบบคำขอและหนังสื อกู้เงิน
โครงกำรเงินกู้เพื่อช่ วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19) 3
สมำชิกกรอกข้อควำม

วันที่รับคาขอ....................
คาขอเลขที่.......................
สัญญาเลขที่......................

วันที่...............................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ
1.ข้าพเจ้า...........................................................................................................................เลขสมาชิก.............................................อายุ......................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน   วัน/เดือน/ปี เกิด............................... ตาแหน่งงาน.......................................
สังกัด.................................................โทรศัพท์มือถือ......................................................ได้รับเงินเดือน................................................................บาท
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน.....................................................................................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปนี้ ในหนังสื อนี้ ให้เรี ยกว่า “ ผูก้ ู้ ” มีความประสงค์ขอกูเ้ งินตามโครงการนี้จากสหกรณ์ฯ เป็ นจานวนเงิน...........................................บาท
(...................................................)วัตถุประสงค์ เพื่อ ใช้จ่ายในครอบครัว โดยยินยอมชำระดอกเบี้ยตำมที่สหกรณ์ ฯ ในอัตรำร้ อยละ 4.25 ต่ อปี
โดยขอเสนอ หลักประกัน / บุคคลค้ าประกัน ดังนี้
1.นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที่......................... สังกัด....................................
2.นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................สมาชิกเลขที่......................... สังกัด....................................
3. เงินฝากประเภท.............................เลขที่บญ
ั ชี..................................ชื่อบัญชี...........................................................จานวน.............................บาท
4. จานาหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในปัจจุบนั และในอนาคต (ลงชื่อ)..........................................................................................
2. ผูก้ ตู้ กลงให้ กาหนดการผ่อนชาระ เป็ นไปตามบันทึกการอนุมตั ิในสัญญานี้ และตกลงจะผ่อนชาระให้เสร็จสิ้นทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ภำยใน
กำหนดดังกล่ำว หรื อเมื่อผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นพนักงานของการไฟฟ้านครหลวง หรื อ พ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
3. ในกรณี ที่สหกรณ์ฯ ประกาศกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ต่างจากที่ระบุในหนังสื อกูเ้ งินฉบับนี้ ผูก้ ตู้ กลงยินยอมชาระดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศ
ใหม่ดว้ ย และให้ถือว่าการประกาศของสหกรณ์ฯ เป็ นการแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบแล้ว โดยสหกรณ์ไม่จาต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผกู ้ ูท้ ราบอีกครั้งหนึ่ง
4. ผูก้ ู้ ขอรับรองว่า ในขณะที่ยื่นแบบคาขอและหนังสื อกูเ้ งินฯ ฉบับนี้ ต่อสหกรณ์ฯ ผูก้ ู้ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่
ว่าชัว่ คราวหรื อเด็ดขาด และไม่ถูกฟ้องเป็ นจาเลยในคดีลม้ ละลาย หรื อ เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้เป็ นผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ แต่ประการใด
5. เมื่อผูก้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้ และสหกรณ์ได้มีหนังสื อบอกกล่าวทวงถามเป็ นจดหมายลงทะเบียนไปรษณี ยต์ อบรับ ตามที่อยู่ซ่ ึงปรากฏในหนังสื อฉบับ
นี้แล้ว หรื อเมื่อผูก้ เู้ ปลี่ยนแปลงที่ อยู่โดยมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อสหกรณ์ ผูก้ ยู้ ินยอมให้ถือว่า ได้รับทราบหนังสื อบอกกล่า วทวงถามแล้ว
6. ผูก้ ไู้ ด้รับทราบ ข้อบังคับ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ และประกาศเงื่อนไข ว่าด้วยการกูเ้ งินและการชาระหนี้ตามโครงการนี้แล้ว ยินยอมรับและ
ปฏิบตั ิตามทุกประการ และให้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของแบบคาขอและหนังสื อกูเ้ งินฉบับนี้ หากไม่ปฏิบตั ิตามให้ถือว่าผิดสัญญา และให้หนี้เป็ น
อันถึงกาหนดชาระคืนทั้งหมดในทันที
ผูก้ ไู้ ด้รับทราบและเข้าใจข้อความในหนังสื อนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ.........................................................................ผูก้ ู้
( ......................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
( .......................................................................)
ข้ อมูลกำรพิจำรณำเงินได้ คงเหลือ (เฉพำะเจ้ ำหน้ ำที่)
เงินได้สุทธิ ................................................................ ......................บาท
บวก ชาระหนี้…..................................................................................บาท
............................................................................................................บาท
อื่น ๆ.....................................................................................................บาท
....................................................................................................บาท
....................................................................................................บาท
รวมเงินได้สุทธิคงเหลือ จานวน..........................................................บาท

ลงชื่อ.........................................................................พยาน
( ........................................................................)
บันทึกกำรรับเงินกู้ (ผู้กู้ เป็ นผู้กรอกข้ อมูล)
 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทย
ชื่อบัญชี..............................................................................................................................
เลขที่บญ
ั ชี..................................................................สาขา.................................................

ลงชื่อ..........................................................................ผูร้ ับเงินกู้
(.........................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................ผูจ้ ่ายเงิน
วันที่.......................................................................

บันทึกควำมเห็นและกำรอนุมัติ
เห็นควรอนุมตั ิวงเงินกู้ ...............................................บาท อัตราดอกเบี้ย..........................ต่อปี ผ่อนชาระต้นเงินและดอกเบี้ยของการกูเ้ งิน เป็ นงวด
รายเดือน งวดละ .......................... บาท ตั้งแต่งวดเดือน....................................... จนกว่าจะครบตามสัญญา ทั้งนี้ตอ้ งชาระหนี้ท้งั หมดให้เสร็จสิ้น
ก่อนวันเกษียณอายุหรื อลาออกจาก การไฟฟ้านครหลวง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
............................................................................................................................. .........................................................................................................
..................................................................................................................................................... ..................................................................................

จนท.ผูด้ าเนินการ

ผูต้ รวจ / ผูร้ ับมอบอานาจ

...............................................
(
)
วันที่........................................

.............................................
(
)
วันที่.....................................

อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
..............................................................................................................
.............................................................................................................
...............................................................
ประธานกรรมการ/ ผูจ้ ดั การ/ ผูร้ ับมอบอานาจ
วันที่........................................................

เอกสำรประกอบกำรยื่นกู้
1.ผู้กู้
1.1 แบบคำขอและหนังสื อกู้เงินตำมโครงกำรเงินกู้เพื่อช่ วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด (COVID 19) 3
1.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผู้ก้ ู จำนวน 3 ชุด (ประกอบเรื่องกู้ 1 ชุด ,ส่ ง ฝทม. 1 ชุด,เปิ ดบัญชีจำนำเงินฝำก 1 ชุด)
1.3 สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำน กฟน. หรือบัตรสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ของผู้กู้ ที่มลี ำยเซ็นจำนวน 1 ชุด
1.4 ใบเสร็จสหกรณ์ฯเดือนล่ำสุดของผู้ก้ ู
1.5 ใบเงินเดือนล่ำสุดของผู้ก้ ู
1.6 สำเนำหน้ำแรกของสมุดเงินฝำกที่ระบุชื่อและเลขทีบ่ ัญชีเงินฝำกที่แจ้งให้โอนเงินกู้เข้ำบัญชี ธนำคำรกรุงไทย
1.7 ใบยินยอมให้ ฝทม. หักเงินได้อนื่ ๆ
1.8 หนังสื อยินยอมให้กำรไฟฟ้ำนครหลวงหักเงินได้เพือ่ ชำระหนี้ ซึ่งได้รับอนุมัติแล้ว
1.9 หนังสื อยินยอมให้หักบัญชีเงินฝำกและ/หรือทุนเรือนหุ้นเพือ่ ชำระหนี้ (กรณีหลักประกันเป็ นเงินฝำกหรือทุนเรือนหุ้น)
1.10 หนังสื อยินยอมให้หักเงินในบัญชี/หนังสือแจ้งจำนำตำมสิทธิตรำสำร
1.11 หนังสื อขอเปิ ดบัญชีออมทรัพย์และจำนำเงินฝำกเป็ นประกัน(กองทุนผู้คำ้ ประกัน)

2. ผู้คำ้ ประกัน
2.1 หนังสื อคำ้ ประกันตำมแบบฟอร์ มของสหกรณ์
2.2 สำเนำบัตรสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือ สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำน กฟน. ที่มลี ำยเซ็น จำนวน 1 ชุด

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง จำกัด

หนังสื อสัญญำคำ้ ประกันโครงกำรเงินกู้เพื่อช่ วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19)3
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.................................................................สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด
เลขที่.........................ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..........................................................ทางานประ จาในตาแหน่ง.......................................
หมวด....................................แผนก.......................................กอง............................................ฝ่ าย/สานั กงานเขต................................................
การไฟฟ้านครหลวง ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่...........................หมู่ที่................ซอย.........................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................ ...............โทรศัพท์มือถือ....................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..................................... ซึ่งต่อไปในหนังสื อนี้ ให้เรี ยกว่า “ ผูค้ ้ าประกัน ” ขอทาหนังสื อสัญญาค้ าประกัน ให้ไว้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................ได้กเู้ งินของสหกรณ์ฯ ตาม แบบคำขอและหนังสื อกู้เงิน
โครงกำรเงินกู้เพื่อช่ วยเหลือสมำชิ กในสถำนกำรณ์ โควิด(COVID 19) 3 ลงวันที่.....................................จานวน................................บาท
(.....................................................)กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ.....................ต่อปี ผ่อนชาระงวดละ............................บาท จนกว่าจะชาระ
เสร็ จสิ้ น แต่ไม่เกิน......................งวดและผูก้ ู้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ โดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้ว นั้น เป็ นหนี้ ที่สมบูรณ์ ผูค้ ้ าประกัน
ยินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั จนกว่าสหกรณ์ฯ จะ
ได้รับชาระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญา
ข้อ 2. ผูค้ ้ าประกันทราบวัตถุประสงค์ ลักษณะของมูลหนี้ จานวนเงินสู งสุ ด และระยะเวลาในการก่อหนี้รายนี้ ตามสัญญาข้อ 1.
ที่ผคู ้ ้ าประกันได้ยินยอมผูกพันตนเข้าทาสัญญาค้ าประกันแล้ว
ข้อ 3. กรณี ที่ผกู ้ ู้ ล้มละลาย หรื อ ตาย หรื อ กลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ สาบสู ญ หรื อ ไป
เสี ยจากถิน่ ที่อยู่ หรื อ หาตัวไม่พบ หรื อ ย้ายภูมิลาเนา โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรื อ มีกรณี อื่นใด อันกระทาให้สหกรณ์ฯ ไม่ได้
รับชาระหนี้ ตามแบบคำขอและหนังสื อกู้เงินฉบับดังกล่ ำว ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้ถือว่า เป็ นการผิดนัดชาระหนี้
และมีผลให้หนี้ ท้ งั หมดถึงกาหนดชาระในทันที ผูค้ ้ าประกันยินยอมรับผิดชาระหนี้ตามหนังสื อกู้เงิน และหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ จน
ครบถ้วน
ข้อ 4. ผูค้ ้ าประกัน ได้ค้ าประกันหนี้ ตามข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรี ยกคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินแล้ว ผูค้ ้ าประกันยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ
จนกว่า ต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5. ผูค้ ้ าประกันยอมรับผูกพันว่า การพ้นสมาชิ กภาพของสหกรณ์ฯ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผูค้ ้ าประกันหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ จนกว่า ต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี้
จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว หรื อผูก้ จู้ ะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. หากผูค้ ้ าประกัน เปลี่ยนแปลง หรื อย้ายไปจากภูมิลาเนา ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ผูค้ ้ าประกันมี
หน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หากผูค้ ้ าประกันมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ ผูค้ ้ าประกันยินยอมรับผิดในความเสี ยหายใด ๆ ที่สหกรณ์ฯ
ได้รับหรื ออาจได้รับ จากการละเลยไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ ของผูค้ ้ าประกัน ดังกล่าวตามข้อนี้อีกด้วย
ข้อ 7. ในกรณี ที่ผูค้ ้ าประกัน ต้องชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวแก่ผูค้ ้ าประกัน
ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ โดยให้นายจ้าง ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้ ราย
เดือน และเงินอื่นใดของผูค้ ้ าประกัน หักเงิน ณ ที่จ่าย ตามที่สหกรณ์ฯ แจ้ง ส่งต่อสหกรณ์ฯ โดยให้ถือว่าหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ เป็ น
หนังสื อยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้ ้ าประกัน จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชาระหนี้โดยสิ้นเชิง

-2ข้อ 8. ผูค้ ้ าประกันขอรับรองว่า ในขณะทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ผูค้ ้ าประกัน ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่ถูกศาลสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าชัว่ คราวหรื อเด็ดขาด และไม่ถูกฟ้องเป็ นจาเลยในคดีล้มละลาย หรื อ เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้เป็ นผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ แต่ประการใด
ข้อ 9. ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้ถือว่า ทุนเรื อนหุ้นของผูค้ ้ าประกัน เป็ นหลักประกันตามสัญญานี้ จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชาระ
หนี้โดยสิ้นเชิง
ข้อ 10. ข้าพเจ้า..........................................................................................สามี/ภรรยา ของผูค้ ้ าประกัน ขอให้ความยินยอมในการที่
สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้า ได้ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดด้วยทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ......................................................................................ผูค้ ้าประกัน
(......................................................................................)
ลงชื่อ......................................................................................สามี/ภรรยา ให้ความยินยอม
(......................................................................................)
ลงชื่อ......................................................................................พยาน
(......................................................................................)

ลงชื่อ................ ......................................................................พยาน
(............. .........................................................................)

คำเตือนสำหรับผู้คำ้ ประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผูค้ ้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจ โดยชัดเจน
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ ก่อนที่จะทาสัญญาค้ าประกัน
การที่ผคู ้ ้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกัน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด เพื่อ
ค้ าประกันหนี้เงินกู้ ตามแบบคาขอและหนังสื อกูเ้ งินโครงการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด (COVID 19) 3
ลงวั น ที่ . ..................... ..................ระหว่ า งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ การไฟฟ้ า นครหลวง จ ากั ด
กับ .........................................................................................ผูก้ ู้ นั้น ผูค้ ้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ ดังนี้
1. เมื่อตกลงยินยอม ค้ าประกันการกูเ้ งินแล้ว ผูค้ ้ าประกันย่อมผูกพันตามสัญญาค้ าประกันนั้น จนกว่า สหกรณ์ฯจะได้รับชาระหนี้
ทั้งต้นเงินค้างชาระ ดอกเบี้ย รวมทั้งค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้(หากมี) โดยสิ้นเชิง
2. เมื่อผูก้ ู้ผิดนัดชาระหนี้ สหกรณ์ฯ มีสิทธิ เรี ยกร้องและบังคับ ให้ผู ้ค้ าประกันชาระหนี้ ท้ ังหมด ที่ผูก้ ู้ค้างชาระ ภายหลังจาก
สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้แล้ว
นอกจากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ ้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตำมกฎหมำยและตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน
ข้าพเจ้า(เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) ได้เตือน และผูค้ ้ าประกัน ได้รับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ.......................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(........................................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำนครหลวง จำกัด

หนังสื อสัญญำคำ้ ประกันโครงกำรเงินกู้เพื่อช่ วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์โควิด(COVID 19)3
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.................................................................สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด
เลขที่.........................ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..........................................................ทางานประ จาในตาแหน่ง.......................................
หมวด....................................แผนก.......................................กอง............................................ฝ่ าย/สานั กงานเขต................................................
การไฟฟ้านครหลวง ที่อยู่ปัจจุบนั เลขที่...........................หมู่ที่................ซอย.........................................ถนน...................................................
ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด............................ ...............โทรศัพท์มือถือ....................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..................................... ซึ่งต่อไปในหนังสื อนี้ ให้เรี ยกว่า “ ผูค้ ้ าประกัน ” ขอทาหนังสื อสัญญาค้ าประกัน ให้ไว้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว....................................................................ได้กเู้ งินของสหกรณ์ฯ ตาม แบบคำขอและหนังสื อกู้เงิน
โครงกำรเงินกู้เพื่อช่ วยเหลือสมำชิ กในสถำนกำรณ์ โควิด(COVID 19) 3 ลงวันที่.....................................จานวน................................บาท
(.....................................................)กาหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ.....................ต่อปี ผ่อนชาระงวดละ............................บาท จนกว่าจะชาระ
เสร็ จสิ้ น แต่ไม่เกิน......................งวดและผูก้ ู้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ โดยถูกต้อง ครบถ้วน แล้ว นั้น เป็ นหนี้ ที่สมบูรณ์ ผูค้ ้ าประกัน
ยินยอมค้ าประกันเงินกูด้ งั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั จนกว่าสหกรณ์ฯ จะ
ได้รับชาระหนี้เสร็จสิ้นตามสัญญา
ข้อ 2. ผูค้ ้ าประกันทราบวัตถุประสงค์ ลักษณะของมูลหนี้ จานวนเงินสู งสุ ด และระยะเวลาในการก่อหนี้รายนี้ ตามสัญญาข้อ 1.
ที่ผคู ้ ้ าประกันได้ยินยอมผูกพันตนเข้าทาสัญญาค้ าประกันแล้ว
ข้อ 3. กรณี ที่ผกู ้ ู้ ล้มละลาย หรื อ ตาย หรื อ กลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ หรื อ สาบสู ญ หรื อ ไป
เสี ยจากถิน่ ที่อยู่ หรื อ หาตัวไม่พบ หรื อ ย้ายภูมิลาเนา โดยมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรื อ มีกรณี อื่นใด อันกระทาให้สหกรณ์ฯ ไม่ได้
รับชาระหนี้ ตามแบบคำขอและหนังสื อกู้เงินฉบับดังกล่ ำว ตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้ถือว่า เป็ นการผิดนัดชาระหนี้
และมีผลให้หนี้ ท้ งั หมดถึงกาหนดชาระในทันที ผูค้ ้ าประกันยินยอมรับผิดชาระหนี้ตามหนังสื อกู้เงิน และหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ จน
ครบถ้วน
ข้อ 4. ผูค้ ้ าประกัน ได้ค้ าประกันหนี้ ตามข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรี ยกคืนเงินกู้ก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงินแล้ว ผูค้ ้ าประกันยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ
จนกว่า ต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5. ผูค้ ้ าประกันยอมรับผูกพันว่า การพ้นสมาชิ กภาพของสหกรณ์ฯ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผูค้ ้ าประกันหลุดพ้นจาก
ความรับผิดตามหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ จนกว่า ต้นเงิน ดอกเบี้ย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี้
จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว หรื อผูก้ จู้ ะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร เข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. หากผูค้ ้ าประกัน เปลี่ยนแปลง หรื อย้ายไปจากภูมิลาเนา ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ผูค้ ้ าประกันมี
หน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หากผูค้ ้ าประกันมิได้แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ ผูค้ ้ าประกันยินยอมรับผิดในความเสี ยหายใด ๆ ที่สหกรณ์ฯ
ได้รับหรื ออาจได้รับ จากการละเลยไม่แจ้งการย้ายที่อยู่ใหม่ ของผูค้ ้ าประกัน ดังกล่าวตามข้อนี้อีกด้วย
ข้อ 7. ในกรณี ที่ผูค้ ้ าประกัน ต้องชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวแก่ผูค้ ้ าประกัน
ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้ โดยให้นายจ้าง ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้ ราย
เดือน และเงินอื่นใดของผูค้ ้ าประกัน หักเงิน ณ ที่จ่าย ตามที่สหกรณ์ฯ แจ้ง ส่งต่อสหกรณ์ฯ โดยให้ถือว่าหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ เป็ น
หนังสื อยินยอม ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้ ้ าประกัน จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชาระหนี้โดยสิ้นเชิง

-2ข้อ 8. ผูค้ ้ าประกันขอรับรองว่า ในขณะทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ผูค้ ้ าประกัน ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย ไม่ถูกศาลสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์ ไม่ว่าชัว่ คราวหรื อเด็ดขาด และไม่ถูกฟ้องเป็ นจาเลยในคดีล้มละลาย หรื อ เป็ นบุคคลที่ศาลมีคาสั่งให้เป็ นผูเ้ สมือนไร้ความสามารถ แต่ประการใด
ข้อ 9. ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้ถือว่า ทุนเรื อนหุ้นของผูค้ ้ าประกัน เป็ นหลักประกันตามสัญญานี้ จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชาระ
หนี้โดยสิ้นเชิง
ข้อ 10. ข้าพเจ้า..........................................................................................สามี/ภรรยา ของผูค้ ้ าประกัน ขอให้ความยินยอมในการที่
สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้า ได้ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ โดยข้าพเจ้ายินยอมรับผิดด้วยทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ......................................................................................ผูค้ ้าประกัน
(......................................................................................)
ลงชื่อ......................................................................................สามี/ภรรยา ให้ความยินยอม
(......................................................................................)
ลงชื่อ......................................................................................พยาน
(......................................................................................)

ลงชื่อ................ ......................................................................พยาน
(............. .........................................................................)

คำเตือนสำหรับผู้คำ้ ประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผูค้ ้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจ โดยชัดเจน
หากมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ ก่อนที่จะทาสัญญาค้ าประกัน
การที่ผคู ้ ้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกัน กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จากัด เพื่อ
ค้ าประกันหนี้เงินกู้ ตามแบบคาขอและหนังสื อกูเ้ งินโครงการเงินกูเ้ พื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด (COVID 19) 3
ลงวั น ที่ . ..................... ..................ระหว่ า งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส หภาพแรงงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ การไฟฟ้ า นครหลวง จ ากั ด
กับ .........................................................................................ผูก้ ู้ นั้น ผูค้ ้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ฯ ดังนี้
1. เมื่อตกลงยินยอม ค้ าประกันการกูเ้ งินแล้ว ผูค้ ้ าประกันย่อมผูกพันตามสัญญาค้ าประกันนั้น จนกว่า สหกรณ์ฯจะได้รับชาระหนี้
ทั้งต้นเงินค้างชาระ ดอกเบี้ย รวมทั้งค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้(หากมี) โดยสิ้นเชิง
2. เมื่อผูก้ ู้ผิดนัดชาระหนี้ สหกรณ์ฯ มีสิทธิ เรี ยกร้องและบังคับ ให้ผู ้ค้ าประกันชาระหนี้ ท้ ังหมด ที่ผูก้ ู้ค้างชาระ ภายหลังจาก
สหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วนั ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้แล้ว
นอกจากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ ้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตำมกฎหมำยและตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน
ข้าพเจ้า(เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) ได้เตือน และผูค้ ้ าประกัน ได้รับทราบคาเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ.......................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(........................................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด

หนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์และจำนำเงินฝากเป็นประกัน
วันที่..........................................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...........................................................................สมาชิกเลขที่.................
สังกัด.................................อยู่บา้ นเลขที่......................................................................................................................
…………………………………………………..โทรศัพท์............................................... ขอฝากเงินประเภทออมทรัพย์ในชื่อ
ของข้าพเจ้า บัญชีเลขที่..........................................................................ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จำกัด เป็นจำนวนเงิน....................................................................................บาท
ข้อ 2. ข้าพเจ้า ขอจำนำเงินฝากในบัญชีดังกล่าวนี้ เป็นประกัน หนี้เงินกู้โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในสถานการณ์โควิด(COVID 19) 3 ตามคำขอของข้าพเจ้า เลขที่……………………….ลงวันที่............................
ข้อ 3. หากข้าพเจ้า ไม่สามารถชำระหนี้ตามข้อ 2 ได้ครบถ้วนหรือทั้งหมดได้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้
สหกรณ์ฯ หักเงินฝากในบัญชี ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 เพื่อ ชำระหนี้ของข้าพเจ้า ซึ่งค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ฯ ได้ ทั้ง
ต้นเงิน และดอกเบี้ย เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้า ได้ถอนเงินจากบัญชีไปด้วยตนเอง และข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกเพิกถอน
การยินยอมนี้ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ทั้งสิ้น จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชำระหนี้ ตามสัญญาโครงการเงินกู้ เ พื่อ
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 ยินยอมรับข้อผูกพั นและปฏิบัติตามระเบียบที่กล่าวนั้น
และที่จะเปลี่ยนในภายหน้าทุกประการ
ข้อ 6. สหกรณ์และข้าพเจ้าตกลงกัน ยินยอมให้ถือสำเนาหนังสือขอเปิดบัญชีออมทรัพย์และจำนำเงินฝาก
เป็นประกัน ฉบับนี้ เป็นหลักฐานแทนสมุดคู่ฝาก โดยข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจเนื้อหาโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือ
ชื่อเป็นหลักฐาน
ลงชื่อ................................................ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก/ผู้จำนำเงินฝาก/ผู้มีอำนาจถอนเงินฝาก
(
)
ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัตเิ ปิดบัญชี/รับจำนำเงินฝากแทนสหกรณ์
(
)
ตำแหน่ง..........................................

