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หนังสื อสั ญญาคําประกันเงินกู้
เขียนที.......................................................
วันที.............เดือน.............................. พ.ศ..............................
ข้ าพเจ้ า...................................................................................อายุ...............ปี เชือชาติ.................................
สัญชาติ..................................อาชีพ...................................................ตังบ้ านเรื อนอยูท่ ี..............................................
ตําบล/แขวง.............................................. อําเภอ/เขต................................................จังหวัด...................................
ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “ผู้คําประกัน” ทําหนังสือฉบับนีให้ ไว้ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ”ู
เป็ นหลักฐานสําคัญว่า
ข้ อ1. เนืองในการทีผู้ให้ ก้ ไู ด้ ยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์
จํากัด ซึงต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า
“ผู้ก้ ”ู กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ าไม้ จํากัด ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ เลขที
ลงวันที................................................. เป็ นจํ านวนเงิน......................................................................บาท
(......................................................................................................)นัน ข้ าพเจ้ ายินยอมคําประกันการชําระหนีของผู้ก้ ู
เต็มจํานวน รวมทังดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน ซึงระบุไว้ ในสัญญาเงินกู้ จนกว่าผู้ให้ ก้ ูจะได้ รับชําระหนีจากสหกรณ์ ผ้ กู ้ ู
ครบถ้ วน
ข้ อ 2. หากผู้ก้ ผู ิดนัดไม่ชําระหนีตามสัญญาเงินกู้ ไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ หรื อว่าผู้ก้ ลู ้ มละลายหรื อเลิกกิจการ โดยมิได้
แจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ราบ หรื อ มีกรณีอืนใดอันกระทําให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ไู ม่ได้ รับการชําระหนีตามทีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาเงินกู้ เมือผู้ให้ ก้ ู
มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้คําประกัน ผู้คําประกันยินยอมในอันทีจะชําระหนีตามสัญญาเงินกู้นนั
ข้ อ 3. ผู้คําประกันยอมรับผูกพันว่าการทีผู้คําประกันต้ องพ้ นจากตําแหน่งกรรมการดําเนินการของผู้ก้ ู ไม่วา่ ด้ วย
เหตุใด ๆ ก็ตาม ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ คู ําประกันหลุดพ้ นจากการคําประกันรายนี จนกว่าผู้ก้ จู ะได้ ให้ กรรมการดําเนินการคนใหม่
ซึงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามทีผู้ให้ ก้ กู ําหนด เข้ าเป็ นผู้คําประกันแทน และเมือผู้ให้ ก้ ไู ด้ อนุมตั ิให้ ผ้ กู ้ เู ปลียนผู้คําประกันใหม่
ได้ ให้ ถือว่าสัญญาคําประกันเป็ นอันระงับสินไป
ข้ อ 4. หากผู้ก้ ผู ิดสัญญาหรื อผิดนัดไม่ชําระเงินกู้ ไม่วา่ ด้ วยประการใด ๆ ผู้คําประกันยอมรับผิดชําระหนีให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ู
ั ประการใด
แทนผู้ก้ ู โดยไม่ใช้ สทิ ธิของผู้คําประกันตามมาตรา 689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นนแต่
แต่ทงนี
ั ไม่เป็ นการตัดสิทธิของผู้ให้ ก้ จู ะดําเนินการเรี ยกร้ อง หรื อฟ้องร้ องผู้ก้ ู และในกรณีเช่นว่านี ถ้ าผู้ให้ ก้ มู ิได้ รับชําระหนี
หรื อได้ รับไม่เต็มจํานวน ผู้คําประกันยอมให้ ถือว่าการดําเนินการเช่นนัน เป็ นการทีผู้ให้ ก้ กู ระทําเพือผู้คําประกันเอง ผู้คํา
ประกันจึงยินยอมชําระหนีทีค้ างชําระอยูโ่ ดยพลัน ทังยอมชดใช้ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทังสิน อันผู้ให้ ก้ จู ะได้

เสียไป ถึงแม้ วา่ การดําเนินการเช่นว่านัน ผู้ให้ ก้ จู ะได้ แจ้ งหรื อมิได้ แจ้ งให้ ผ้ คู ําประกันทราบก่อนก็ตาม และรวมทังกรณีที
ไม่ได้ เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องผู้คําประกันร่วมกับผู้ก้ กู ็ตาม
ข้ อ 5. ผู้คําประกันสัญญาว่า ถ้ าผู้คําประกันย้ ายภูมิลําเนาทีอยูห่ รื อเปลียนอาชีพและสํานักงานดังกล่าวข้ างต้ นใน
หนังสือสัญญานี ผู้คําประกันมีหน้ าทีแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ทู ราบทันที มิฉะนันผู้คําประกันจะต้ องรับผิดในความเสียหายที ผู้ให้ ก้ ู
ได้ รับ เป็ นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึงด้ วย
ข้ อ 6. การบอกกล่าวทวงถามหรื อส่งเอกสารใดไปยังภูมิลําเนาของผู้คําประกันตามทีปรากฏในสัญญานีให้ ถือว่า
เป็ นการส่งโดยชอบและผู้คําประกันได้ รับทราบแล้ วนับแต่วนั ทีคําบอกกล่าวหรื อเอกสารนันไปถึงภูมิลําเนาดังกล่าว
ข้ อ 7. การคําประกันนี ย่อมผูกพันผู้คําประกันอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้ หากจะบังเกิดข้ ออ้ างขึนว่า ผู้ก้ เู ข้ าทําสัญญา
เงินกู้ ทีกล่าวแล้ ว ด้ วยความสําคัญผิดใด ๆ ก็ตาม ทังนี โดยผู้คําประกันจะได้ ร้ ูถงึ เหตุแห่งความสําคัญผิดนันหรื อไม่ก็ตาม
และผู้คําประกันจะไม่พ้นความรับผิด เพราะเหตุทีผู้ให้ ก้ อู าจจะกระทําการใด ๆ ไปเป็ นเหตุให้ ผ้ คู ําประกันไม่อาจเข้ ารับ
ช่วงสิทธิได้ ทงหมด
ั
หรื อแต่บางส่วนในสิทธิใด ๆ อันได้ ให้ หรื ออาจได้ ให้ แก่ผ้ กู ้ แู ต่ก่อน หรื อในขณะทําสัญญาคําประกันนี
ผู้คําประกันเข้ าใจข้ อความในหนังสือนีตลอดแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน ณ วัน เดือน ปี
ทีระบุ ข้ างต้ น
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