
รับท่ี................................... วนัที่.............. ....................... 
หนงัสือสัญญาเงินกูเ้ลขท่ี ......................../...................... 
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สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 

 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือสัญญากู้เงนิสามัญโครงการพเิศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ เงนิจากสถาบันการเงนิอ่ืน 

ท าท่ี.................................................................. 
        วนัที่................................................................................................... 
 ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั เลข

ทะเบียนที่  เลข ทสค.  เลขประจ าตวับตัรประชาชน  อาย.ุ................ปี      
เป็น     พนกังาน รฟท.     ลูกจา้งประจ า รฟท.    อ่ืนๆ............................................................... 
สถานภาพ โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย ต าแหน่ง............................................สังกดั..........................................โทรศพัท.์..................................
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน.............................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขที่................หมู่ท่ี.........ซอย..................................ถนน............................................
ต  าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์................................
โทรศพัทบ์า้น........................................../ที่ท างาน....................................................โทรศพัทมื์อถือ..................................................... ซ่ึงต่อไปในสัญญา
น้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหน่ึง ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ และท าหนงัสือสญัญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้ให้กู้”  เพื่อเป็นหลกัฐานการกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ผูกู้ข้อกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ จากผูใ้หกู้ ้จ านวนเงิน....................................บาท (..............................................................................)
โดยผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวน้ี ไปจากผูใ้หกู้ถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ในวนัท าหนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ 
และผูกู้ข้อรับรองว่าผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่ไดกู้เ้งินดว้ยความส าคญัผดิ การกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ 
ตามสัญญาฉบบัน้ี ผูกู้ส้ญัญาวา่จะน าเงินกูไ้ปใชเ้พื่อ  ช าระหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 กรณีผูกู้ไ้ม่สามารถกูเ้งินไดต้ามจ านวนเงินดงักล่าว ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ป้รับยอดเงินกูใ้หต้รงตามสิทธิของผูกู้ไ้ด ้
 ข้อ 2. ผูกู้มี้หน้ีสินท่ีตอ้งหกัจากเงินไดร้ายเดือนในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี    เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน    เงินกูส้ามญั    เงินกูพ้ิเศษ เพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ เงินกูส้ามญัโครงการอ่ืนๆ......... ............................................................................................................................................................ 

ข้อ 3. ผูกู้ส้ัญญาว่าจะช าระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนๆละเท่ากนัทุกวนัส้ินเดือน งวดละ.........................บาท (....................................... 
......................................................................) ยกเวน้งวดสุดทา้ย จ านวนเงิน............................บาท (.................................................................)พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ.................ต่อปี รวม...................งวด ทั้งน้ี ต ั้งแต่งวดประจ าเดือน........................................พ.ศ......................เป็นตน้ไป จนกว่าจะ
ช าระหน้ีครบถว้นตามสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ และหากผูกู้ไ้ม่ไดร้ะบุจ านวนงวดผ่อนช าระ ให้ถือว่าผูกู้ต้กลงและยินยอมผ่อนช าระตน้เงินกู ้
และดอกเบ้ียเงินกูต้ามจ านวนงวดท่ีผูใ้หกู้ก้  าหนดใหผ้อ่นช าระได ้และกรณีผูใ้หกู้ป้รับอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้         ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ป้รับเพ่ิมหรือลดอตัรา
ดอกเบ้ียไดท้นัที โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 
 ข้อ 4. ผูกู้ข้อน าเงินค่าหุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้หกู้ใ้นปัจจุบนั จ านวน...........................บาท (............................................... ..................) และหุน้
ของผูกู้ท่ี้จะมีขึ้นในอนาคตทั้งหมด มาเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ามญัตามสัญญาฉบบัน้ี และขอเสนอหลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
บุคคลค ้าประกนั สมุดบญัชีเงินฝากจ าน าเป็นประกนั  อ่ืนๆ.................................................................................. ............................... 
 
 
 

ค าเตือน!   สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค ้าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสามคนเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกดั 

เงนิได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค า้ประกนัรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค า้ประกนัทีแ่ละช่ือผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพนัตนค า้ประกนั
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
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 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ 
         ออมทรัพยธ์รรมดา  เลขท่ี.................................................. 
         ออมทรัพยพิ์เศษ      เลขท่ี.................................................. 
 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร............................................... 
สาขา................................เลขท่ีบญัชี.............................................. 



 
 

 
 

 

หนา้ท่ี 2 
 

 ในกรณีหน้ีเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ฉบบัน้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ผูกู้ย้นิยอมใหน้ าเงินค่าหุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยู่
ในขณะท่ีหน้ีเงินกูถึ้งก าหนดช าระ  หกักลบลบหน้ีของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้หกู้ไ้ด ้เม่ือผูกู้พ้น้จากสมาชิกภาพของผูใ้หกู้ ้ 

ข้อ 5. ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ห้กัดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้คิดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูถึ้งวนัส้ินเดือนของทุกเดือน จนกว่าจะ
ช าระหน้ีครบถว้น  
 ข้อ 6. ผูกู้ย้นิยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินท่ีผูกู้มี้สิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้
เพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้และกรณีท่ีผูกู้อ้อกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองานประจ า หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต หรือลาออกจากการเป็น
สมาชิกของผูใ้หกู้ ้หรือพน้จากการเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ ้และระเบียบของผูใ้หกู้ ้และยงัมีหน้ีเงินกูค้า้งช าระอยู่กบัผูใ้ห้กู ้ ผูกู้ย้ินยอมให้การ
รถไฟฯหรือนายจ้างหักเงินไดร้ายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการท างาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงิน
สงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่า
ท างานวนัหยดุ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยนิยอมใหห้กัเงินที่ต  ่ากว่า 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท
ถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภทจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง เพ่ือช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กู ้
จนครบถว้น โดยถือหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐานความยินยอมของผูกู้ ้ เพื่อให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินของผูกู้ท่ี้มีอยู่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ
เพื่อใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทยหรือนายจา้ง ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้และความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไปจนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นตามสัญญา
ฉบบัน้ี  
 ข้อ 7. หากผูกู้ไ้ม่ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ ้อนัเก่ียวกบัการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ผูกู้ย้นิยอมให้
ถือว่าหน้ีเงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

ข้อ 8. ถา้ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีไดไ้ม่ว่ากรณีใด หรือจะขอโอนหรือยา้ยหรือออกจากงานการรถไฟฯ หรืองานประจ า หรือขาดจากสมาชิกภาพ
ของผูใ้หกู้ต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ ้หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้หกู้ ้ผูกู้จ้ะแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ใ้หกู้ท้ราบ และผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูห้ักเงินค่าหุ้น 
เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจากผูใ้หกู้ห้รือการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง  เพื่อช าระหน้ีสินซ่ึงผูกู้มี้อยู่กบัผูใ้ห้กูใ้ห้เสร็จส้ิน
เสียก่อน ถ้าผูกู้ไ้ม่ด าเนินการดงักล่าว ผูกู้ย้ินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงิน หักเงินไดร้ายเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการท างาน เงินชดเชย เงิน
สงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตก
ทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่าท างานวนัหยดุ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน(ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยินยอมให้หักเงินท่ี
ต ่ากว่า 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภทจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
นายจา้ง จ่ายใหแ้ก่ผูใ้หกู้จ้นกว่าผูใ้หกู้จ้ะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น 

ข้อ 9. ผูกู้ย้นิยอมใหถื้อว่า หน้ีเงินกูข้องผูกู้เ้ป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้
เม่ือมีกรณีใดๆดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น 

 9.1. เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรืองานประจ า หรือออกจากการเป็นสมาชิกผูใ้ห้กู ้หรือขาดจาก
สมาชิกภาพของผูใ้หกู้ ้หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้หกู้ไ้ม่ว่าเพราะเหตุใด ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ีใหก้บัผูใ้หกู้ค้รบถว้นก่อน 

 9.2. เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการผูใ้หกู้ว่้า  ผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 9.3. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการผูใ้ห้กู ้เห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ี้เกิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการผูใ้หกู้ก้  าหนด 
 9.4. เม่ือผูกู้ค้า้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินกูห้รือดอกเบ้ียเงินกูติ้ดต่อกนัเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี

ดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
 9.5. เม่ือผูกู้ไ้ดแ้สดงเจตนายกเลิกความยนิยอมหกัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ต้่อการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง ตามท่ีไดแ้สดง

เจตนายนิยอมตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 
ข้อ 10. ผูกู้รั้บทราบและยอมรับผกูพนัปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึงขอ้ตกลง    และบนัทึก

ขอ้ตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี และกรณี
ผูกู้ต้อ้งออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจากงานประจ า หรือพน้จากสมาชิกภาพของผูใ้ห้กูต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูกู้ต้อ้งจดัการช าระ
หน้ีสินตามสัญญาฉบบัน้ีซ่ึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้หกู้ใ้หเ้สร็จส้ินเสียก่อน 

ข้อ 11. เม่ือผูใ้หกู้จ่้ายเงินกูใ้หผู้กู้ไ้ม่ว่าจะจ่ายดว้ยเช็ค หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูกู้ห้รือมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจมารับเงิน
แทนผูกู้ ้หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากผูกู้ ้ท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ต่อผูใ้หกู้ ้ใหถื้อว่าผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวครบถว้นแลว้ และใหถื้อว่าการจ่ายเงินดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี ผูกู้ข้อรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน 

ข้อ 12. ผูกู้ข้อรับรองว่าผูกู้ไ้ม่อยูใ่นระหว่างถูกฟ้องคดีลม้ละลายหรือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแต่อยา่งใด และขอรับรองว่าขอ้ความท่ีผูกู้ไ้ดร้ะบุใน
ค าขอกูเ้งินสามญัและหนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัฉบบัน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 



 

หนา้ท่ี 3 
 

 หนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ฉบบัน้ี ท  าข้ึนสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทั้งสองฉบบั มอบให้ผูกู้ย้ดึถือไว ้     
หน่ึงฉบบั และมอบให้ผูใ้ห้กูย้ดึถือไวเ้ป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั     
ต่อหนา้พยาน  
  
 

 
 

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

         (..................................................................)                 (...............................................................) 
 

               (ลงช่ือ)......................................................เจา้หนา้ท่ี 

                      (..........................................................) และพยาน 
                 
                (ลงช่ือ)........................................................   ผูจ้ดัการ 
                                    (...........................................................) สอ.สร.รฟท. 
 

 

 

 

ค าเตือน   ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือที่ระบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการเงนิกู้ 
    ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาค าขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด ้ 
 ไม่สมควรใหกู้เ้พราะ....................................................................... 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                    (....................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                   (...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                    (....................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                    (...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                    (...................................................................) 
 

 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอายุและมีตรา
ประทบัของการรถไฟฯ ท่ีชดัเจน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.  ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส าเนาถูกตอ้ง (แนบ
ต้นฉบับใบแจ้งยอดเงินเดือนทุกคร้ัง) (กรณีสถานภาพสมรส 5 (หย่า) ให้
แนบส าเนาใบหยา่ รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้(้กรณีสลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์
บุตรแต่ไม่มีภรรยา ตอ้งแนบหนงัสือรับรองบุตร)รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรสท่ีไม่หมดอายุ รับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
5. กรณีสามีหรือภรรยาท างานรถไฟฯ ให้แนบส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูต้ามสัญญาฉบบัน้ีครบถว้นแลว้  
 
 

 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูรั้บเงินกู ้            (ลงช่ือ)..........................................................เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

                        (..............................................................)                              (..............................................................) 
                 รับเงินกูว้นัท่ี......................................................                       จ่ายเงินวนัท่ี....................................................... 

 

          ขา้พเจา้คู่สมรสของผูกู้ท้ราบขอ้ความในหนงัสือสัญญาเงินกูน้ี้โดยละเอียด
แล้ว และยินยอมให้ผูกู้ ้ กู ้เงินและปฏิบติัตามสัญญาน้ีทุกประการ และความ
ยนิยอมของผูกู้ต้ามสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี ถือเป็นความยนิยอมของขา้พเจา้ดว้ย 
     (ลงช่ือ)..................................................คู่สมรสผูกู้ท่ี้จดทะเบียนสมรสหรือ 
               (...................................................) คู่สมรสผูกู้ท่ี้ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
                                                                              



 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือสัญญากู้เงนิสามัญโครงการพเิศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ เงนิจากสถาบันการเงนิอ่ืน 

ท าท่ี..................................................................  
        วนัที่....................................................... ............................................ 
 ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั เลข
ทะเบียนที่  เลข ทสค.  เลขประจ าตวับตัรประชาชน  อาย.ุ................................ปี      
เป็น     พนกังาน รฟท.     ลูกจา้งประจ า รฟท.    อ่ืนๆ............................................................... 
สถานภาพ โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย ต าแหน่ง............................................สังกดั..........................................โทรศพัท.์..................................
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน.............................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขที่................หมู่ท่ี.........ซอย..................................ถนน............................................
ต  าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั...............................................รหสัไปรษณีย.์............... .................
โทรศพัทบ์า้น........................................../ที่ท างาน....................................................โทรศพัทมื์อถือ........................... .......................... ซ่ึงต่อไปในสัญญา
น้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหน่ึง ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ และท าหนงัสือสญัญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีเรียกว่า  “ผู้ให้กู้”  เพื่อเป็นหลกัฐานการกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีกูเ้งินจากสถาบนัการเงินอ่ืน มีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ผูกู้ข้อกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ จากผูใ้หกู้ ้จ านวนเงิน....................................บาท (..............................................................................)
โดยผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวน้ี ไปจากผูใ้หกู้ถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ในวนัท าหนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ 
และผูกู้ข้อรับรองว่าผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ และไม่ไดกู้เ้งินดว้ยความส าคญัผดิ การกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ 
ตามสัญญาฉบบัน้ี ผูกู้ส้ญัญาว่าจะน าเงินกูไ้ปใชเ้พ่ือ  ช าระหน้ีเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินไดแ้ก่ ........................................................................................... 
 กรณีผูกู้ไ้ม่สามารถกูเ้งินไดต้ามจ านวนเงินดงักล่าว ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ป้รับยอดเงินกูใ้หต้รงตามสิทธิของผูกู้ไ้ด้ 
 ข้อ 2. ผูกู้มี้หน้ีสินท่ีตอ้งหกัจากเงินไดร้ายเดือนในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี    เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน    เงินกูส้ามญั    เงินกูพ้ิเศษ เพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ เงินกูส้ามญัโครงการอ่ืนๆ......... ....................................................................... ..................................................................................... 

ข้อ 3. ผูกู้ส้ัญญาว่าจะช าระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนๆละเท่ากนัทุกวนัส้ินเดือน งวดละ.........................บาท (....................................... 
......................................................................) ยกเวน้งวดสุดทา้ย จ านวนเงิน............................บาท (................................................................ .)พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ.................ต่อปี รวม...................งวด ทั้งน้ี ต ั้งแต่งวดประจ าเดือน........................................พ.ศ......................เป็นตน้ไป จนกว่า 
จะช าระหน้ีครบถว้นตามสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ และหากผูกู้ไ้ม่ไดร้ะบุจ านวนงวดผอ่นช าระ ใหถื้อว่าผูกู้ต้กลงและยนิยอมผอ่นช าระตน้เงินกู ้
และดอกเบ้ียเงินกูต้ามจ านวนงวดท่ีผูใ้ห้กูก้  าหนดให้ผ่อนช าระได้ และกรณีผูใ้ห้กูป้รับอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูป้รับเพ่ิมหรือลดอตัรา
ดอกเบ้ียไดท้นัที โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 
 ข้อ 4. ผูกู้ข้อน าเงินค่าหุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้หกู้ใ้นปัจจุบนั จ านวน...........................บาท (.................................................................) และหุน้
ของผูกู้ท่ี้จะมีขึ้นในอนาคตทั้งหมด มาเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ามญัตามสัญญาฉบบัน้ี และขอเสนอหลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
บุคคลค ้าประกนั  สมุดบญัชีเงินฝากจ าน าเป็นประกนั   อ่ืนๆ.............................................................................................................. .................. 
 
 

ค าเตือน!   สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค ้าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสามคนเวลาเดียวกันไม่ได้ 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกดั 

เงนิได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค า้ประกนัรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค า้ประกนัทีแ่ละช่ือผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพนัตนค า้ประกนั
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

1  

 
      

2  

 
      

3        
 
 

 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ 
         ออมทรัพยธ์รรมดา  เลขท่ี.................................................. 
         ออมทรัพยพิ์เศษ      เลขท่ี.................................................. 
 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร............................................... 
สาขา................................เลขท่ีบญัชี.............................................. 

รับท่ี................................... วนัที่..................................... 
หนงัสือสัญญาเงินกูเ้ลขที่ ......................../...................... 
วนัที่.................................................................................  
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 

 
 
 



 

หนา้ท่ี 2 
 

 ในกรณีหน้ีเงินกูต้ามสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ฉบบัน้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใดๆ ผูกู้ย้นิยอมใหน้ าเงินค่าหุน้ของผูกู้ท่ี้มีอยู่
ในขณะท่ีหน้ีเงินกูถึ้งก าหนดช าระ  หกักลบลบหน้ีของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้หกู้ไ้ด ้เม่ือผูกู้พ้น้จากสมาชิกภาพของผูใ้หกู้ ้

ข้อ 5. ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ห้กัดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้คิดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูถึ้งวนัส้ินเดือนของทุกเดือน จนกว่าจะ
ช าระหน้ีครบถว้น  
 ข้อ 6. ผูกู้ย้นิยอมใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินท่ีผูกู้มี้สิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้
เพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้และกรณีท่ีผูกู้อ้อกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองานประจ า หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต หรือลาออกจากการเป็น
สมาชิกของผูใ้หกู้ ้หรือพน้จากการเป็นสมาชิกตามขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ ้และระเบียบของผูใ้หกู้ ้และยงัมีหน้ีเงินกูค้า้งช าระอยู่กบัผูใ้ห้กู ้ ผูกู้ย้ินยอมให้การ
รถไฟฯหรือนายจ้างหักเงินไดร้ายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการท างาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงิน
สงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่า
ท างานวนัหยดุ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยนิยอมใหห้กัเงินที่ต  ่ากว่า 20,000 บาท (สองหม่ืนบาท
ถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภทจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง เพ่ือช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กู ้
จนครบถว้น โดยถือหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐานความยินยอมของผูกู้ ้ เพ่ือให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินของผูกู้ท่ี้มีอยู่ในการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ
เพ่ือใหก้ารรถไฟแห่งประเทศไทยหรือนายจา้ง ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้และความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไปจนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นตามสัญญา
ฉบบัน้ี  
 ข้อ 7. หากผูกู้ไ้ม่ปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ ้อนัเก่ียวกบัการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ผูกู้ย้นิยอมให้
ถือว่าหน้ีเงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

ข้อ 8. ถา้ผูกู้ไ้ม่สามารถช าระหน้ีไดไ้ม่ว่ากรณีใด หรือจะขอโอนหรือยา้ยหรือออกจากงานการรถไฟฯ หรืองานประจ า หรือขาดจากสมาชิกภาพ
ของผูใ้หกู้ต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ ้หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้หกู้ ้ผูกู้จ้ะแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ใ้หกู้ท้ราบ และผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูห้ักเงินค่าหุ้น 
เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจากผูใ้หกู้ห้รือการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง  เพ่ือช าระหน้ีสินซ่ึงผูกู้มี้อยู่กบัผูใ้ห้กูใ้ห้เสร็จส้ิน
เสียก่อน ถ้าผูกู้ไ้ม่ด าเนินการดงักล่าว ผูกู้ย้ินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงิน หักเงินไดร้ายเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการท างาน เงินชดเชย เงิน
สงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตก
ทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่าท างานวนัหยดุ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน(ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยินยอมให้หักเงินท่ี
ต ่ากว่า 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภทจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
นายจา้ง จ่ายใหแ้ก่ผูใ้หกู้จ้นกว่าผูใ้หกู้จ้ะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้น 

ข้อ 9. ผูกู้ย้นิยอมใหถื้อว่า หน้ีเงินกูข้องผูกู้เ้ป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้
เม่ือมีกรณีใดๆดงัต่อไปน้ีเกิดขึ้น 

 9.1. เม่ือผูกู้อ้อกจากการเป็นพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรืองานประจ า หรือออกจากการเป็นสมาชิกผูใ้ห้กู ้หรือขาดจาก
สมาชิกภาพของผูใ้หกู้ ้หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้หกู้ไ้ม่ว่าเพราะเหตุใด ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ีใหก้บัผูใ้หกู้ค้รบถว้นก่อน 

 9.2. เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการผูใ้หกู้ว่้า  ผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผ้ดิความมุ่งหมายท่ีใหเ้งินกูน้ั้น 
 9.3. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการผูใ้ห้กู ้เห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ี้เกิดบกพร่อง และผูกู้มิ้ไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดีภายใน

ระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการผูใ้หกู้ก้  าหนด 
 9.4. เม่ือผูกู้ค้า้งส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าตน้เงินกูห้รือดอกเบ้ียเงินกูติ้ดต่อกนัเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี

ดงัว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 
 9.5. เม่ือผูกู้ไ้ดแ้สดงเจตนายกเลิกความยนิยอมหกัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ต้่อการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง ตามท่ีไดแ้สดง

เจตนายนิยอมตามท่ีระบุไวใ้นสัญญาฉบบัน้ี 
ข้อ 10. ผูกู้รั้บทราบและยอมรับผกูพนัปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึงขอ้ตกลง    และบนัทึก

ขอ้ตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี และกรณี
ผูกู้ต้อ้งออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจากงานประจ า หรือพน้จากสมาชิกภาพของผูใ้ห้กูต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูกู้ต้อ้งจดัการช าระ
หน้ีสินตามสัญญาฉบบัน้ีซ่ึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้หกู้ใ้หเ้สร็จส้ินเสียก่อน 

ข้อ 11. เม่ือผูใ้หกู้จ่้ายเงินกูใ้หผู้กู้ไ้ม่ว่าจะจ่ายดว้ยเช็ค หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของผูกู้ห้รือมอบอ านาจใหผู้รั้บมอบอ านาจมารับเงิน
แทนผูกู้ ้หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากผูกู้ ้ท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ต่อผูใ้หกู้ ้ใหถื้อว่าผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวครบถว้นแลว้ และใหถื้อว่าการจ่ายเงินดงักล่าวเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี ผูกู้ข้อรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน 

ข้อ 12. ผูกู้ข้อรับรองว่าผูกู้ไ้ม่อยูใ่นระหว่างถูกฟ้องคดีลม้ละลายหรือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแต่อยา่งใด และขอรับรองว่าขอ้ความท่ีผูกู้ไ้ดร้ะบุใน
ค าขอกูเ้งินสามญัและหนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัฉบบัน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 



 

หนา้ท่ี 3 
 

 หนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ ฉบบัน้ี ท  าข้ึนสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทั้งสองฉบบั มอบให้ผูกู้ย้ดึถือไว ้     
หน่ึงฉบบั และมอบให้ผูใ้ห้กูย้ดึถือไวเ้ป็นหลกัฐานหน่ึงฉบบั ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั     
ต่อหนา้พยาน  
  

 
 

 

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

         (..................................................................)                 (...............................................................) 
 

               (ลงช่ือ)......................................................เจา้หนา้ท่ี 

                      (..........................................................) และพยาน  
                 
                (ลงช่ือ)........................................................   ผูจ้ดัการ 
                                    (...........................................................) สอ.สร.รฟท. 
 

 

 

 

ค าเตือน   ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือที่ระบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการเงนิกู้ 
    ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาค าขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด ้ 
 ไม่สมควรใหกู้เ้พราะ.......................................................................  

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                    (....................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                   (...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                    (....................................................................) 

(ลงช่ือ)...................................................... ...ผูอ้นุมตั ิ
                    (...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมตัิ 
                    (...................................................................) 
 

 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอายุและมีตรา
ประทบัของการรถไฟฯ ท่ีชดัเจน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.  ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส าเนาถูกตอ้ง (แนบ
ต้นฉบับใบแจ้งยอดเงินเดือนทุกคร้ัง) (กรณีสถานภาพสมรส 5 (หย่า) ให้
แนบส าเนาใบหยา่ รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้(้กรณีสลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์
บุตรแต่ไม่มีภรรยา ตอ้งแนบหนงัสือรับรองบุตร)รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
4. ส าเนาบตัรประจ าตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรสท่ีไม่หมดอายุ  รับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
5. กรณีสามีหรือภรรยาท างานรถไฟฯ ให้แนบส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง  

 

ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูต้ามสัญญาฉบบัน้ีครบถว้นแลว้  
 
 

 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูรั้บเงินกู ้            (ลงช่ือ)..........................................................เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

                        (..............................................................)                               (..............................................................) 
                 รับเงินกูว้นัท่ี......................................................                       จ่ายเงินวนัท่ี....................................................... 

 
 
 
 

          ขา้พเจา้คู่สมรสของผูกู้ท้ราบขอ้ความในหนงัสือสัญญาเงินกูน้ี้โดยละเอียด
แล้ว และยินยอมให้ผูกู้ ้ กู ้เงินและปฏิบติัตามสัญญาน้ีทุกประการ และความ
ยนิยอมของผูกู้ต้ามสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี ถือเป็นความยนิยอมของขา้พเจา้ดว้ย 
     (ลงช่ือ)..................................................คู่สมรสผูกู้ท่ี้จดทะเบียนสมรสหรือ 
               (...................................................) คู่สมรสผูกู้ท่ี้ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
                                                                              



ผูค้  ้าประกนัคนท่ี ................... 
ช่ือ-สกุล ผูค้  ้าประกนั............................................. 
ค ้าประกนัในหนงัสือสัญญาเงินกูเ้ลขท่ี................. 
/.......................ลงวนัท่ี.......................................... 
ให้กบั ช่ือ-สกุล ผูกู้.้............................................... 
 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือสัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามญัโครงการพิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ เงินจากสถาบันการเงนิอ่ืน 

ท าท่ี................................................................. 
วนัท่ี................................................................ 

 ขา้พเจา้..............................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด เลขทะเบียนท่ี  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน            

อายุ............ปี เป็น  พนักงาน รฟท.  ลูกจา้งประจ า รฟท.  เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ..................................................... 
สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย ต าแหน่ง.........................................................สังกดั......................................................
โทรศพัท.์.................................................ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน.................................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............
ซอย........................................ถนน........................................ต าบล/แขวง..............................................อ  าเภอ/เขต...........................................
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................................. ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี 
เรียกว่า “ผู้ค า้ประกนั” ขอท าหนงัสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูส้ามญัโครงการพิเศษฯ ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ตามท่ี (ช่ือ-สกุล ผูกู้)้............................................................................................................. ....... ไดกู้เ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ
ตามหนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ เลขท่ี.................../....................ลงวนัท่ี......................................................  เป็นจ านวนเงิน
.......................................บาท(.............................................................................................. .........) พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญากูเ้งินสามญั
โครงการพิเศษฯ ในอตัราร้อยละ...................ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือนๆละเท่ากันทุกวนัส้ินเดือน งวดละ..........................บาท 
(..............................................................................)ยกเวน้งวดสุดทา้ย.........................บาท (..............................................................................)  
จนกว่าจะช าระหน้ีครบถว้น จ านวน.................งวด เพ่ือน าไป................................................................................. ........... จากผูใ้ห้กู ้และผูกู้ ้
ได้รับเงินกู ้ไปจากผูใ้ห้กู ้ครบถ้วนแล้ว เป็นหน้ีอันสมบูรณ์ แมห้ากผูใ้ห้กู ้จะรู้หรือไม่รู้ว่าผูกู้ ้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ก็หามีผลให้หน้ีอนัสมบูรณ์ เป็นหน้ีท่ีไม่สมบูรณ์ไม่ โดยผูค้  ้าประกนัยนิยอมค ้าประกนัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัหน้ีเงินกูร้ายน้ี รวมถึง
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัในหน้ีสินรายน้ีตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี และหากปรากฏว่าผูกู้ผ้ิดสัญญา และ/หรือ ผิดนัดไม่
ช าระหน้ีต้นเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้ตามสัญญากู้เงินดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผูค้  ้ าประกนัยอมรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ในฐานะผูค้  ้ า
ประกนั โดยยินยอมช าระหน้ีทั้งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัคืนให้แก่ผูใ้ห้กู ้จนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นตามจ านวนเงินกู ้
สามญัโครงการพิเศษฯ ท่ีผูกู้ต้อ้งช าระ 
 กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถกูเ้งินไดต้ามจ านวนเงินดงักล่าว ผูค้  ้าประกนัยนิยอมให้ผูใ้ห้กูป้รับยอดเงินกูใ้ห้ตรงตามสิทธิของผูกู้ไ้ด ้

 ข้อ 2. ผูค้  ้าประกนัยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตามขอ้ 1. และทราบวตัถุประสงค์ในการก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญากูเ้งินสามญั
โครงการพิเศษฯ ในการก่อหน้ีท่ีค ้ าประกนั ลกัษณะการกูเ้งินสามญัของผูกู้ต้ามสัญญา จ านวนเงินสูงสุดตามสัญญากู ้และระยะเวลาในการ    
ก่อหน้ี ตามสัญญาขอ้ 1. ท่ีผูค้  ้าประกนัไดท้  าสัญญาค ้าประกนั  
 ข้อ 3. ผูค้  ้ าประกนัได้ทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ ้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนด
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสามญันั้นโดยตลอดแลว้ ผูค้  ้าประกนัยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้นๆทุกประการ จนกว่าหน้ีสินและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าสัญญากูเ้งินกบัผูใ้ห้กูไ้ดช้  าระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 4. กรณีท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูใ้นฐานะผูค้  ้ าประกนัแทนผูกู้ ้ผูค้  ้ าประกนัยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือนายจา้ง หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินท่ีผูค้  ้ าประกนัมีสิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการ
ท างาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่
ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท 

 

 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
 



 

หน้า 2 
 

และยนิยอมให้หักเงินท่ีต ่ากว่า 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภท
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง เพ่ือช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้น โดยถือหนังสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูฉ้บบัน้ีเป็นหลกัฐาน
ความยนิยอมของผูค้  ้าประกนั เพ่ือให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งช าระหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั หรือเพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
นายจ้าง ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าผูใ้ห้กู ้จะได้รับช าระหน้ีครบถ้วนตามหนังสือสัญญากู้เงินสามญั
โครงการพิเศษฯ ตาม   ขอ้ 1.  
 ข้อ 5. ผูค้  ้าประกนัยอมรับผกูพนัว่า การท่ีผูค้  ้าประกนัออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้ห้กู ้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้ห้กู ้หรือ
พน้จากการเป็นสมาชิกของผูใ้ห้กูต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กูทุ้กกรณี ไม่เป็นเหตุให้ผูค้  ้ าประกนัหลุดพน้จากการค ้ าประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ผูค้  ้ า
ประกนัไดค้  ้าประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการผูใ้ห้กู ้เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนผูค้  ้าประกนั 

 ข้อ 6. การค ้าประกนัหน้ีเงินกูส้ามญัโครงการพิเศษฯ ตามสัญญาค ้ าประกนัฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ ย่อมผูกพนัผูค้  ้ าประกนัอย่าง
สมบูรณ์ แมถึ้งหากจะบงัเกิดขอ้อา้งข้ึนหรือปรากฏว่าผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลาย ตามกฎหมายลม้ละลาย 
หรือลูกหน้ีเขา้ท าสัญญากูเ้งินสามญัดว้ยความส าคญัผดิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ทั้งในขณะยื่นกูเ้งินสามญัหรือภายหลงัการกูเ้งินสามญั ทั้งน้ี 
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าในขณะท่ีท าสัญญาค ้าประกนัน้ี ผูค้  ้าประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลาย หรือส าคญั
ผดินั้นๆหรือไม่ ซ่ึงเหตุดงักล่าวไม่ท าให้ผูค้  ้าประกนัพน้จากความรับผดิ 

 ข้อ 7. หากผูค้  ้าประกนัยา้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวต้ามสัญญาค ้าประกนัเงินกูส้ามญัฉบบัน้ี ผูค้  ้าประกนัจะแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบเป็นหนงัสือ
ทนัที 

 ข้อ 8.  ผูค้  ้ าประกนัรับทราบและยอมรับผูกพนัปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึง
ขอ้ตกลง และบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี และกรณีผูค้  ้ าประกนัตอ้งออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจากงานประจ า หรือพน้จากสมาชิกภาพ
ของผูใ้ห้กูต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูค้  ้าประกนัตอ้งจดัการช าระหน้ีสินตามความรับผดิของผูค้  ้าประกนัตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ีให้เสร็จส้ิน
เสียก่อน 
 

 ผูค้  ้าประกนัไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีดีแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  

 

 

 (ลงช่ือ)...................................... ......................ผูค้  ้าประกนั   (ลงช่ือ).........................................................พยาน 

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

                           (................................. .............................) 
 
 
 
 

 
 
 

ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือทีร่ะบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสือสัญญาค า้ประกนั 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอายแุละมีตราประทบัของการรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีสถานภาพสมรส 5 (หยา่) ให้แนบส าเนาใบหยา่ รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรส รับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีสลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์บุตรแต่ไม่มีภรรยา ตอ้ง
แนบหนงัสือรับรองบุตร รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  
4. กรณีสามีหรือภรรยาท างานรถไฟฯให้แนบส าเนาทะเบียนสมรส รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

พยาน   1. พยานตอ้งเป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น 

             2. พยานตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั  และผูเ้ขียนในสัญญา 
 

พิมพ ์คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
 

       ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้  ้าประกนั ทราบขอ้ความในหนังสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูน้ี้
โดยละเอียดแลว้ และยินยอมให้ผูค้  ้ าประกนั ท าหนังสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูส้ามญั
โครงการพิเศษฯ และปฏิบติัตามสัญญาน้ีทุกประการ และความยนิยอมของผูค้  ้ าประกนั
ตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี ถือเป็นความยนิยอมของขา้พเจา้ดว้ย 
   (ลงช่ือ)................................................คู่สมรสผูค้  ้าประกนัท่ีจดทะเบียนสมรส หรือ 
             (.................................................) คู่สมรสผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 



ผูค้  ้าประกนัคนท่ี ................... 
ช่ือ-สกุล ผูค้  ้าประกนั............................................. 
ค ้าประกนัในหนงัสือสัญญาเงินกูเ้ลขท่ี................. 
/.......................ลงวนัท่ี.......................................... 
ให้กบั ช่ือ-สกุล ผูกู้.้............................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือสัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามญัโครงการพิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่กู้ เงินจากสถาบันการเงนิอ่ืน 

ท าท่ี................................................................. 
วนัท่ี................................................................ 

 ขา้พเจา้..............................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย จ ากัด เลขทะเบียนท่ี  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน            

อายุ............ปี เป็น  พนักงาน รฟท.  ลูกจา้งประจ า รฟท.  เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ..................................................... 
สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย ต าแหน่ง.........................................................สังกดั......................................................
โทรศพัท.์.................................................ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน.................................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............
ซอย........................................ถนน........................................ต าบล/แขวง..............................................อ  าเภอ/เขต...........................................
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................................. ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี 
เรียกว่า “ผู้ค า้ประกนั” ขอท าหนงัสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูส้ามญัโครงการพิเศษฯ ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญาค ้าประกนัน้ี เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ตามท่ี (ช่ือ-สกุล ผูกู้)้................................................................................................................. ... ไดกู้เ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ
ตามหนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัโครงการพิเศษฯ เลขท่ี.................../................. ...ลงวนัท่ี......................................................  เป็นจ านวนเงิน
.......................................บาท(.................................................................................. .....................) พร้อมดอกเบ้ียตามสัญญากูเ้งินสามญั
โครงการพิเศษฯ ในอตัราร้อยละ...................ต่อปี ผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือนๆละเท่ากันทุกวนัส้ินเดือน งวดละ..........................บาท 
(..............................................................................)ยกเวน้งวดสุดทา้ย................... ......บาท (..............................................................................) 
จนกว่าจะช าระหน้ีครบถว้น จ านวน.................งวด เพ่ือน าไป............................................................................................ จากผูใ้ห้กู ้และผูกู้ ้
ได้รับเงินกู ้ไปจากผูใ้ห้กู ้ครบถ้วนแล้ว เป็นหน้ีอันสมบูรณ์ แมห้ากผูใ้ห้กู ้จะรู้หรือไม่รู้ว่าผูกู้ ้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้
ความสามารถ ก็หามีผลให้หน้ีอนัสมบูรณ์ เป็นหน้ีท่ีไม่สมบูรณ์ไม่ โดยผูค้  ้าประกนัยนิยอมค ้าประกนัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัหน้ีเงินกูร้ายน้ี รวมถึง
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัในหน้ีสินรายน้ีตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี และหากปรากฏว่าผูกู้ผ้ิดสัญญา และ/หรือ ผิดนัดไม่
ช าระหน้ีต้นเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้ตามสัญญากู ้เงินดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผูค้  ้ าประกนัยอมรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ในฐานะผูค้  ้ า
ประกนั โดยยินยอมช าระหน้ีทั้งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูส้ามญัคืนให้แก่ผูใ้ห้กู ้จนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นตามจ านวนเงินกู ้
สามญัโครงการพิเศษฯ ท่ีผูกู้ต้อ้งช าระ 
 กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สามารถกูเ้งินไดต้ามจ านวนเงินดงักล่าว ผูค้  ้าประกนัยนิยอมให้ผูใ้ห้กูป้รับยอดเงินกูใ้ห้ตรงตามสิทธิของผูกู้ไ้ด ้

 ข้อ 2. ผูค้  ้าประกนัยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตามขอ้ 1. และทราบวตัถุประสงค์ในการก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญากูเ้งินสามญั
โครงการพิเศษฯ ในการก่อหน้ีท่ีค ้ าประกนั ลกัษณะการกูเ้งินสามญัของผูกู้ต้ามสัญญา จ านวนเงินสูงสุดตามสัญญากู ้และระยะเวลาในการ    
ก่อหน้ี ตามสัญญาขอ้ 1. ท่ีผูค้  ้าประกนัไดท้  าสัญญาค ้าประกนั  
 ข้อ 3. ผูค้  ้ าประกนัได้ทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ ้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนด
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสามญันั้นโดยตลอดแลว้ ผูค้  ้าประกนัยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้นๆทุกประการ จนกว่าหน้ีสินและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัตามท่ีผูกู้ไ้ดท้  าสัญญากูเ้งินกบัผูใ้ห้กูไ้ดช้  าระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 4. กรณีท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูใ้นฐานะผูค้  ้ าประกนัแทนผูกู้ ้ผูค้  ้ าประกนัยินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือนายจา้ง หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินท่ีผูค้  ้ าประกนัมีสิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการ
ท างาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่
ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท 

 
 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
 



หน้า 4 
 

และยนิยอมให้หักเงินท่ีต ่ากว่า 20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภท
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง เพ่ือช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้น โดยถือหนังสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูฉ้บบัน้ีเป็นหลกัฐาน
ความยนิยอมของผูค้  ้าประกนั เพ่ือให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งช าระหน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั หรือเพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
นายจ้าง ช าระหน้ีแทนผูกู้ ้ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าผูใ้ห้กู ้จะได้รับช าระหน้ีครบถ้วนตามหนังสือสัญญากู ้เงินสามญั
โครงการพิเศษฯ ตาม   ขอ้ 1.  
 ข้อ 5. ผูค้  ้าประกนัยอมรับผกูพนัว่า การท่ีผูค้  ้าประกนัออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้ห้กู ้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของผูใ้ห้กู ้หรือ
พน้จากการเป็นสมาชิกของผูใ้ห้กูต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กูทุ้กกรณี ไม่เป็นเหตุให้ผูค้  ้ าประกนัหลุดพน้จากการค ้ าประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ผูค้  ้ า
ประกนัไดค้  ้าประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการผูใ้ห้กู ้เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนผูค้  ้าประกนั 

 ข้อ 6. การค ้าประกนัหน้ีเงินกูส้ามญัโครงการพิเศษฯ ตามสัญญาค ้ าประกนัฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ ย่อมผูกพนัผูค้  ้ าประกนัอย่าง
สมบูรณ์ แมถึ้งหากจะบงัเกิดขอ้อา้งข้ึนหรือปรากฏว่าผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลาย ตามกฎหมายลม้ละลาย 
หรือลูกหน้ีเขา้ท าสัญญากูเ้งินสามญัดว้ยความส าคญัผดิอย่างหน่ึงอย่างใดก็ตาม ทั้งในขณะยื่นกูเ้งินสามญัหรือภายหลงัการกูเ้งินสามญั ทั้งน้ี 
โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าในขณะท่ีท าสัญญาค ้าประกนัน้ี ผูค้  ้าประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลาย หรือส าคญั
ผดินั้นๆหรือไม่ ซ่ึงเหตุดงักล่าวไม่ท าให้ผูค้  ้าประกนัพน้จากความรับผดิ 
 ข้อ 7. หากผูค้  ้าประกนัยา้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวต้ามสัญญาค ้าประกนัเงินกูส้ามญัฉบบัน้ี ผูค้  ้าประกนัจะแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบเป็นหนงัสือ
ทนัที 

 ข้อ 8.  ผูค้  ้ าประกนัรับทราบและยอมรับผูกพนัปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึง
ขอ้ตกลง และบนัทึกขอ้ตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี และกรณีผูค้  ้ าประกนัตอ้งออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจากงานประจ า หรือพน้จากสมาชิกภาพ
ของผูใ้ห้กูต้ามขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูค้  ้าประกนัตอ้งจดัการช าระหน้ีสินตามความรับผดิของผูค้  ้าประกนัตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ีให้เสร็จส้ิน
เสียก่อน 
 

 ผูค้  ้าประกนัไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีดีแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

 

 (ลงช่ือ)............................................................ผูค้  ้าประกนั   (ลงช่ือ)............................................... ..........พยาน 

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

                           (..............................................................)  
 
 
 
 

 
 

 

ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือทีร่ะบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสือสัญญาค า้ประกนั 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอายแุละมีตราประทบัของการรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีสถานภาพสมรส 5 (หยา่) ให้แนบส าเนาใบหยา่ รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรส รับรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีสลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์บุตรแต่ไม่มีภรรยา ตอ้ง
แนบหนงัสือรับรองบุตร รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  
4. กรณีสามีหรือภรรยาท างานรถไฟฯให้แนบส าเนาทะเบียนสมรส รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 

พยาน   1. พยานตอ้งเป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น 

             2. พยานตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั  และผูเ้ขียนในสัญญา 
 

พิมพ ์คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 

       ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้  ้าประกนั ทราบขอ้ความในหนังสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูน้ี้
โดยละเอียดแลว้ และยินยอมให้ผูค้  ้ าประกนั ท าหนังสือสัญญาค ้ าประกนัเงินกูส้ามญั
โครงการพิเศษฯ และปฏิบติัตามสัญญาน้ีทุกประการ และความยนิยอมของผูค้  ้ าประกนั
ตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี ถือเป็นความยนิยอมของขา้พเจา้ดว้ย 
   (ลงช่ือ)................................................คู่สมรสผูค้  ้าประกนัท่ีจดทะเบียนสมรส หรือ 
             (.................................................) คู่สมรสผูค้  ้าประกนัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 



 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  
 สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพเิศษฯ (สีฟ้า) มีท้ังหมด 4 แผ่น ดังนี้ 

- สัญญาเงินกู้มี 2 แผ่น (แผ่นแรก หน้า-หลงั(1-2) , แผ่นที่สอง หน้าเดยีว(3) ) 

- สัญญาค า้ประกันมี 2 แผ่น หน้า-หลัง  
รวมมีสัญญาเงินกู้ท้ังหมด 6 แผ่น 


