สั ญญาคา้ ประกันเงินกู้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตารวจ จากัด
ทาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตารวจ จากัด
เลขที่ 492/1 อาคารศรี ยานนท์ ชั้น 1 โรงพยาบาลตารวจ
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
วันที่............... เดือน ............................. พ.ศ. ............................
ข้าพเจ้า..............................................................................................อายุ............................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน..................................................... เชื้อชาติ ........................ สัญชาติ....................
ตั้งบ้านเรื อนอยูท่ ี่................................. หมู่.................. ซอย.................................. ถนน...................................
ตาบล/แขวง...................................... อาเภอ/เขต............................................. จังหวัด.....................................
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า "ผู้คา้ ประกัน" ทาหนังสื อฉบับนี้ให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตารวจ จากัด
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า "ผู้ให้ กู้" เป็ นหลักฐานสาคัญว่า
ข้อ 1. เนื่องในการที่ผใู ้ ห้กไู้ ด้ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์..............................................................
..................................................................................................................................................................จากัด
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า "ผู้ก้ "ู กูเ้ งินจากผูใ้ ห้กู้ ตามสัญญากูเ้ งินลงวันที่....................................................................
เป็ นจานวนเงิน...........................................................................................................................................บาท
(.................................................................................................................................................................) นั้น
ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันการชาระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยค่าสิ นไหมทดแทน ซึ่ งผูก้ คู้ า้ งชาระตลอดจนค่าภาระ
ติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ตามสัญญากูเ้ งินที่กล่าวแล้วจนกว่าผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชาระหนี้ โดยสิ้ นเชิง
ข้อ 2. หากผูก้ ูผ้ ิดนัดไม่ชาระหนี้ ตามสัญญากูท้ ี่กล่าวแล้วไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ หรื อมีกรณี อื่น
ใดอันกระทาให้ผใู ้ ห้กูไ้ ม่ได้รับชาระหนี้ ตามสัญญากู้ ที่กล่าวแล้วเต็มจานวน หรื อตามกาหนดที่ระบุไว้ใน
สัญญาก็ดีผคู ้ ้ าประกันยินยอมในอันที่จะชาระหนี้ตามสัญญากูน้ ้ นั ทันที
ข้อ 3. ถ้าผูใ้ ห้กูผ้ ่อนเวลาให้แก่ผกู้ ูโ้ ดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู้ ้ าประกันทราบก็ตาม
ผูค้ ้ าประกันเป็ นอันยอมตกลงด้วยการให้ผอ่ นเวลานั้นทุกครั้งไป และยอมมิให้ถือเอาการให้ผอ่ นเวลาเช่นนั้น
เป็ นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผูค้ ้ าประกันเป็ นอันขาด
ข้อ 4. ในกรณี ที่ผกู ้ ูผ้ ิดสัญญา ผูค้ ้ าประกันยอมสละสิ ทธิ ที่จะต่อสู้ให้ผใู้ ห้กูบ้ งั คับชาระหนี้
เอาจากทรั พ ย์สิ นของผูก้ ู้ก่ อนเรี ย กร้ องให้ผูค้ ้ า ประกันรั บ ผิด แต่ท้ งั นี้ ไ ม่เป็ นการตัดสิ ท ธิ ของผูใ้ ห้กู้ที่ จ ะ
ดาเนินการเรี ยกร้องหรื อฟ้ องร้องผูก้ ู้ หรื อกองมรดกหรื อผูร้ ับช่วงสิ ทธิ ของผูก้ ูช้ าระหนี้ ก่อนตามแต่ผใู้ ห้กจู้ ะ
เห็นสมควร และในกรณี เช่นว่านี้ ถ้าผูใ้ ห้กมู้ ิได้รับชาระหนี้หรื อได้รับไม่เต็มจานวน ผูค้ ้ าประกันยอมให้ถือว่า
การดาเนิ นการเช่ นนั้นเป็ นการให้ผกู ้ ูก้ ระทาเพื่อผูค้ ้ าประกันเอง ผูค้ ้ าประกันจึงยินยอมจะชาระหนี้ ที่คา้ งอยู่
โดยพลันทั้งยอมชดใช้บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ นอันผูใ้ ห้กจู้ ะได้เสี ยไป ถึงแม้วา่ การดาเนินการ

เช่ นว่านั้นผูใ้ ห้กู้จะได้แจ้ง หรื อมิ ไ ด้แจ้ง ให้ผูค้ ้ าประกันทราบก่ อนก็ตาม และถึ งแม้จะมิ ได้เรี ยกร้ องหรื อ
ฟ้ องร้องผูค้ ้ าประกันร่ วมกับผูก้ หู้ รื อกองมรดก หรื อผูร้ ับช่วงสิ ทธิของผูก้ ดู้ ว้ ยก็ตาม
ข้อ 5. ผูค้ ้ าประกันสัญญาว่าถ้าผูค้ ้ าประกันย้ายตาบลที่อยู่จากภูมิลาเนาดังกล่าวข้างต้นใน
สัญญานี้ ผูค้ ้ าประกันมี หน้าที่ แจ้งให้ผูใ้ ห้กูท้ ราบโดยทันที มิฉะนั้นผูค้ ้ าประกันจะต้องรับผิดชอบในความ
เสี ยหายที่ผใู ้ ห้กไู้ ด้รับเป็ นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย
ข้อ 6. การบอกกล่ าวทวงถามหรื อส่ งเอกสารใดไปยังภูมิล าเนาของผูค้ ้ าประกันตามที่
ปรากฏในสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็ นการส่ งโดยชอบ และผูค้ ้ าประกันได้รับทราบแล้วนับแต่วนั ที่คาบอกกล่าว
หรื อเอกสารนั้นพึงไปถึงตามปกติ
ข้อ 7. การค้ าประกันนี้ยอ่ มผูกพันผูค้ ้ าประกันอย่างสมบูรณ์แม้ถึงหากจะบังเกิดข้ออ้างที่วา่
ผูก้ เู้ ข้าทาสัญญากูท้ ี่กล่าวแล้วด้วยความสาคัญผิดอย่างใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้โดยผูค้ ้ าประกันจะได้รู้ถึงเหตุสาคัญผิด
นั้นหรื อไม่ก็ตาม และผูค้ ้ าประกันไม่พน้ จากความรับผิดเพราะเหตุผใู้ ห้กอู้ าจจะกระทาการใดๆไปเป็ นเหตุให้
ผูค้ ้ าประกันไม่อาจเข้ารับช่วงได้ท้ งั หมด หรื อแต่บางส่ วน ในสิ ทธิ ใดๆ อันได้ให้หรื ออาจได้ให้ไว้แก่ผใู้ ห้กู้
แต่ก่อนหรื อในขณะทาสัญญาค้ าประกันนี้
(เพื่อเป็ นหลักประกันตามสัญญานี้ ผูค้ ้ าประกันยอมมอบ....................-............................
ให้ผูใ้ ห้กูย้ ึดถื อไว้เพื่อเป็ นประกันการชาระหนี้ อีกส่ วนหนึ่ งจนกว่าผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับชาระหนี้ ตามสัญญากู้ที่
กล่าวแล้วและตามสัญญาค้ าประกันนี้โดยสิ้ นเชิง)
ผูค้ ้ าประกันได้เข้าใจข้อความในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น

ลายมือชื่อ ....................................................................... ผูค้ ้ าประกัน
(........................................................................)
ลายมือชื่อ ....................................................................... พยาน
(........................................................................)
ลายมือชื่อ ...................................................................... พยาน
(..............นางสาวพวงพิศ จันทร์เอียด.............)
ลายมือชื่อ ..................................-................................... สามี / ภรรยา
(.......................................................................) ผูใ้ ห้ความยินยอม

