
 

   

 หนังสือสัญญากู้เงนิสามญัและค าขอกู้ เงนิสามญั 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
ท ำท่ี.................................................................. 

        วนัที่........................................................................ 
 ขำ้พเจำ้.......................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 

จ ำกดั เลขทะเบียนท่ี  เลข ทสค.  เลขประจ ำตวับตัรประชำชน  
อำย.ุ............ปี เป็น พนกังำน รฟท. ลูกจำ้งประจ ำ รฟท.  เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ....................................... 
สถำนภำพ โสด  สมรส  หยำ่  หมำ้ย ต ำแหน่ง......................................สังกดั..................................โทรศพัท.์...............................
ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน.............................บำท ท่ีอยูปั่จจุบนั บำ้นเลขท่ี............หมู่ท่ี......ซอย..................................ถนน........................................
ต ำบล/แขวง.........................................อ  ำเภอ/เขต...........................................จงัหวดั...............................................รหัสไปรษณีย.์.....................
โทรศพัทบ์ำ้น........................................../ท่ีท  ำงำน....................................................โทรศพัทมื์อถือ..................................................... ซ่ึงต่อไป
ในสัญญำน้ีเรียกว่ำ “ผู้กู้” ฝ่ำยหน่ึง ขอเสนอค ำขอกูเ้งินสำมญัและท ำหนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำน
รัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำกดั ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่ำ  “ผู้ให้กู้”  เพ่ือเป็นหลกัฐำนกำรกูเ้งินสำมญัมีขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ผูกู้ข้อกูเ้งินสำมญัจำกผูใ้ห้กู ้จ  ำนวนเงิน...........................................บำท (..................................................................................)
โดยผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวน้ี ไปจำกผูใ้ห้กูถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ในวนัท ำหนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ และผูกู้ ้
ขอรับรองว่ำผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และไม่ไดกู้เ้งินดว้ยควำมส ำคญัผดิ กำรกูเ้งินสำมญัตำมสัญญำฉบบั

น้ี ผูกู้ส้ัญญำว่ำจะน ำเงินกูไ้ปใชเ้พ่ือ ช ำระหน้ี  ซ่อมแซมบำ้น  กำรศึกษำบุตร  ใชจ่้ำยในครอบครัว  อ่ืนๆ............................... 
 กรณีผูกู้ไ้ม่สำมำรถกูเ้งินไดต้ำมจ ำนวนเงินดงักล่ำว ผูกู้ย้นิยอมให้ผูใ้ห้กูป้รับยอดเงินกูใ้ห้ตรงตำมสิทธิของผูกู้ไ้ด ้

 ข้อ 2. ผูกู้มี้หน้ีสินท่ีตอ้งหักจำกเงินไดร้ำยเดือนในฐำนะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ำมญั  เงินกูเ้พ่ือกำร

เคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อ่ืนๆ................................................................................................................................................ ......... 
ข้อ 3. ผูกู้ส้ัญญำว่ำจะช ำระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือนๆละเท่ำกนัทุกวนัส้ินเดือน งวดละ.........................บำท (............................... 

......................................................................) ยกเวน้งวดสุดทำ้ย จ ำนวนเงิน............................บำท (.................................................................)
พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ.................ต่อปี รวม...................งวด ทั้งน้ี ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน........................................พ.ศ......................
เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระหน้ีครบถว้นตำมสัญญำกูเ้งินสำมญั และหำกผูกู้ไ้ม่ไดร้ะบุจ ำนวนงวดผอ่นช ำระ ให้ถือว่ำผูกู้ต้กลงและยินยอมผ่อน
ช ำระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูต้ำมจ ำนวนงวดท่ีผูใ้ห้กูก้  ำหนดให้ผ่อนช ำระได้ และกรณีผูใ้ห้กูป้รับอตัรำดอกเบ้ียเงินกู ้ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กู ้
ปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำดอกเบ้ียไดท้นัที โดยผูใ้ห้กูไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ให้ผูกู้ท้รำบล่วงหนำ้ 

 ข้อ 4. ผูกู้ข้อน ำเงินค่ำหุ้นของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้ห้กูใ้นปัจจุบนั จ  ำนวน...........................บำท (.................................................................)  
และหุ้นของผูกู้ท่ี้จะมีข้ึนในอนำคตทั้งหมด มำเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ำมญัตำมสัญญำฉบบัน้ี และขอเสนอหลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
บุคคลค ้ำประกนั สมุดบญัชีเงินฝำกจ ำน ำเป็นประกนั  อ่ืนๆ.................................................................................. ............................... 
 

ค าเตือน   สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค ้าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสามคนเวลาเดียวกันไม่ได้ 
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 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกสหกรณ์ 
         ออมทรัพยธ์รรมดำ  เลขท่ี.................................................. 
         ออมทรัพยพิ์เศษ      เลขท่ี.................................................. 
 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร............................................... 
สำขำ................................เลขท่ีบญัชี.............................................. 

รับท่ี................................... วนัที่.....................................  
หนงัสือสัญญำเงินกูเ้ลขท่ี ......................../...................... 
วนัที่................................................................................. 
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 
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 ในกรณีหน้ีเงินกูต้ำมสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนไม่ว่ำกรณีใดๆ ผูกู้ย้ินยอมให้น ำเงินค่ำหุ้นของผูกู้ท่ี้มีอยู่ใน
ขณะท่ีหน้ีเงินกูถึ้งก ำหนดช ำระ  หักกลบลบหน้ีของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้ห้กูไ้ด ้เม่ือผูกู้พ้น้จำกสมำชิกภำพของผูใ้ห้กู ้

ข้อ 5. ผูกู้ย้นิยอมให้ผูใ้ห้กูห้ักดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้คิดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูถึ้งวนัส้ินเดือนของทุกเดือน 
จนกว่ำจะช ำระหน้ีครบถว้น  

 ข้อ 6. ผูกู้ย้นิยอมให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินท่ีผูกู้มี้สิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ำยเดือน
ของผูกู้ ้เพ่ือช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กู ้และกรณีท่ีผูกู้อ้อกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองำนประจ ำ หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต  หรือ
ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้หรือพน้จำกกำรเป็นสมำชิกตำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้และระเบียบของผูใ้ห้กู ้ และยงัมีหน้ีเงินกูค้ำ้งช ำระ
อยู่กบัผูใ้ห้กู ้ ผูกู้ย้ินยอมให้กำรรถไฟฯหรือนำยจำ้งหักเงินไดร้ำยเดือน เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงิน
สงเครำะห์คร้ังเดียว (เงินบ ำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบ ำนำญ) เงินบ ำนำญตกทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท เงินสงเครำะห์
คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่ำท ำงำนล่วงเวลำ เงินค่ำท ำงำนวนัหยดุ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทำ้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท 
และยนิยอมให้หักเงินท่ีต ่ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ำยค่ำครองชีพตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภท
จำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง เพ่ือช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้น โดยถือหนังสือสัญญำกูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลักฐำนควำม
ยนิยอมของผูกู้ ้ เพ่ือให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรือเพ่ือให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรือนำยจำ้ง ช ำระหน้ี
แทนผูกู้ ้และควำมยนิยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมสัญญำฉบบัน้ี  

 ข้อ 7. หำกผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้อนัเก่ียวกบักำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกูไ้ม่ว่ำกรณีใดๆ ผูกู้ ้
ยนิยอมให้ถือว่ำหน้ีเงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยไม่ตอ้งรอให้หน้ีถึงก ำหนดช ำระ 

ข้อ 8. ถำ้ผูกู้ไ้ม่สำมำรถช ำระหน้ีไดไ้ม่ว่ำกรณีใด หรือจะขอโอนหรือยำ้ยหรือออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรืองำนประจ ำ หรือขำดจำก
สมำชิกภำพของผูใ้ห้กูต้ำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้หรือลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้ผูกู้จ้ะแจง้เป็นหนงัสือให้ผูใ้ห้กูท้รำบ และผูกู้ย้ินยอม
ให้ผูใ้ห้กูห้ักเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจำกผูใ้ห้กูห้รือกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง  เพ่ือช ำระ
หน้ีสินซ่ึงผูกู้ ้มีอยู่กับผูใ้ห้กู ้ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถ้ำผูกู้ ้ไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว ผูกู้ ้ยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผูจ่้ำยเงิน หักเงินได้รำยเดือน เงิน
ค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงินสงเครำะห์คร้ังเดียว (เงินบ ำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบ ำนำญ) เงินบ ำนำญตก
ทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท เงินสงเครำะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่ำท ำงำนล่วงเวลำ เงินค่ำท ำงำนวนัหยุด เงินโบนัส เงินเดือนๆ
สุดทำ้ย เงินสะสมคืน(ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท และยินยอมให้หักเงินท่ีต ่ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ำยค่ำ
ครองชีพตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภทจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง จ่ำยให้แก่ผูใ้ห้กู ้จนกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บ
ช ำระหน้ีครบถว้น 

ข้อ 9. ผูกู้ ้ยินยอมให้ถือว่ำ หน้ีเงินกู ้ของผูกู้ ้เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ียในทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึง
ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี เม่ือมีกรณีใดๆดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

 9.1. เม่ือผูกู้อ้อกจำกกำรเป็นพนกังำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรืองำนประจ ำ หรือออกจำกกำรเป็นสมำชิกผูใ้ห้กู ้หรือ
ขำดจำกสมำชิกภำพของผูใ้ห้กู ้หรือลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กูไ้ม่ว่ำเพรำะเหตุใด ผูกู้ต้อ้งช ำระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กูค้รบถว้นก่อน 

 9.2. เม่ือปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กูว้่ำ  ผูกู้น้  ำเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคท่ี์ตกลงไวก้บัผูใ้ห้กู ้
 9.3. เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กู ้เห็นว่ำหลกัประกนัส ำหรับเงินกูน้ี้บกพร่อง บุบสลำย สูญหำย หรือน ำไปก่อภำระ

ผกูพนั หรืออนุญำตให้บุคคลอ่ืนครอบครองใชป้ระโยชน์ หรือกำรกระท ำอ่ืนใดเป็นเหตุให้หลกัประกนัไม่เพียงพอแก่กำรช ำระหน้ีตำมสัญญำ 
หรือผูค้  ้ำประกนัไม่ครบตำมท่ีผูใ้ห้กูก้  ำหนด และผูกู้มิ้ไดจ้ดักำรแกไ้ขให้คืนดีภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กูก้  ำหนด 

 9.4. เม่ือผูกู้ค้ำ้งส่งเงินงวดช ำระหน้ีไม่ว่ำตน้เงินกูห้รือดอกเบ้ียเงินกูติ้ดต่อกนัเป็นเวลำสองเดือน หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวด
ช ำระหน้ีดงัว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกูร้ำยหน่ึงๆ 

 9.5. เม่ือผูกู้ไ้ดแ้สดงเจตนำยกเลิกควำมยนิยอมหักเงินไดร้ำยเดือนของผูกู้ต่้อกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง ตำมท่ี
ไดแ้สดงเจตนำยนิยอมตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำฉบบัน้ี 

ข้อ 10. ผูกู้รั้บทรำบและยอมรับผูกพนัปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึงขอ้ตกลง    
และบนัทึกขอ้ตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่ำเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญำน้ี และกรณีผูกู้ต้ ้องออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจำกงำนประจ ำ หรือพน้จำกสมำชิกภำพของผูใ้ห้กูต้ำม
ขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูกู้ต้อ้งจดักำรช ำระหน้ีสินตำมสัญญำฉบบัน้ีซ่ึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้ห้กูใ้ห้เสร็จส้ินเสียก่อน 

 



หน้ำ 3 

 

ข้อ 11. เม่ือผูใ้ห้กูจ่้ำยเงินกูใ้ห้ผูกู้ไ้ม่ว่ำจะจ่ำยด้วยเช็ค หรือโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูกู้ห้รือมอบอ ำนำจให้ผูรั้บมอบ
อ ำนำจมำรับเงินแทนผูกู้ ้หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกผูกู้ ้ท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ต่อผูใ้ห้กู ้ให้ถือว่ำผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวครบถว้นแลว้ และให้ถือ
ว่ำกำรจ่ำยเงินดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี ผูกู้ข้อรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรน้ีทั้งส้ิน 

ข้อ 12. ผูกู้ข้อรับรองว่ำผูกู้ไ้ม่อยูใ่นระหว่ำงถูกฟ้องคดีลม้ละลำยหรือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดแต่อยำ่งใด และขอรับรองว่ำขอ้ควำมท่ีผูกู้ ้
ไดร้ะบุในค ำขอกูเ้งินสำมญัและหนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกผูกู้ป้กปิดควำมจริงอนัควรบอกให้แจง้หรือให้
ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ จนเป็นเหตุให้ผูใ้ห้กูห้ลงเช่ือ และผูกู้ไ้ดไ้ปซ่ึงเงินกู ้ผูกู้อ้ำจถูกด ำเนินคดีอำญำในควำมผดิฐำนฉอ้โกงได้ 
 หนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ี ท  ำข้ึนสองฉบบั มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนัทั้งสองฉบบั มอบให้ผูกู้ย้ดึถือไวห้น่ึงฉบบั และมอบให้
ผูใ้ห้กูย้ดึถือไวเ้ป็นหลกัฐำนหน่ึงฉบบั ผูกู้ไ้ดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน  
  
 
 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูกู้แ้ละผูใ้ห้ควำมยนิยอม        (ลงช่ือ)......................................................พยำน 

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

               (ลงช่ือ)......................................................เจำ้หนำ้ท่ี 

                      (..........................................................) และพยำน 
                 
                (ลงช่ือ)...........................................................ผูจ้ดักำร 
                                    (...............................................................) สอ.สร.รฟท. 
 

 

 

 

ค าเตือน   ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือที่ระบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการเงนิกู้ 
    ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำค ำขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด ้ 
 ไม่สมควรใหกู้เ้พรำะ....................................................................... 

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

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

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

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

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

 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอำยุและมีตรำ
ประทบัของกำรรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
2.  ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (แนบ
ต้นฉบับใบแจ้งยอดเงินเดือนทุกคร้ัง) (กรณีสถำนภำพสมรส 5 (หย่ำ) ให้
แนบส ำเนำใบหยำ่ รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) (กรณีสลิปเงินเดือนปรำกฏว่ำรับ
เงินสงเครำะห์บุตรแต่ไม่มีภรรยำ ตอ้งแนบหนังสือรับรองบุตร)รับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูกู้ ้(รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรสท่ีไม่หมดอำยุ รับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง กรณีคู่สมรสไม่มีบตัรรถไฟ ให้ใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง และมีพยำนรับรองลำยมือช่ือ จ ำนวน      
2 ท่ำน พร้อมแนบส ำเนำทะเบียนสมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
5. กรณีสำมีหรือภรรยำท ำงำนรถไฟฯ ให้แนบส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูต้ำมสัญญำฉบบัน้ีครบถว้นแลว้  
 
 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูรั้บเงินกู ้            (ลงช่ือ)..........................................................เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

                        (..............................................................)                              (..............................................................) 
                 รับเงินกูว้นัท่ี......................................................                       จ่ำยเงินวนัท่ี....................................................... 

          ขำ้พเจำ้คู่สมรสของผูกู้ท้รำบขอ้ควำมในหนงัสือสัญญำเงินกูน้ี้โดยละเอียด
แล้ว และยินยอมให้ผูกู้ ้ กู ้เงินและปฏิบติัตำมสัญญำน้ีทุกประกำร และควำม
ยนิยอมของผูกู้ต้ำมสัญญำกูเ้งินฉบบัน้ี ถือเป็นควำมยนิยอมของขำ้พเจำ้ดว้ย 
     (ลงช่ือ)..................................................คู่สมรสผูกู้ท่ี้จดทะเบียนสมรสหรือ 
               (...................................................) คู่สมรสผูกู้ท่ี้ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
                                                                              



ผูค้  ้ำประกนัคนท่ี ................... 
ช่ือ-สกุล ผูค้  ้ำประกนั............................................. 
ค ้ำประกนัในหนงัสือสัญญำเงินกูเ้ลขท่ี................. 
/.......................ลงวนัท่ี.......................................... 
ให้กบั ช่ือ-สกุล ผูกู้.้............................................... 
 

 

 

หนังสือสัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามญั 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
ท ำท่ี................................................................. 

วนัท่ี................................................................ 
 ขำ้พเจำ้........................................... ...................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย จ ำกัด เลขทะเบียนท่ี  เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน            

อำยุ............ปี เป็น  พนักงำน รฟท.  ลูกจำ้งประจ ำ รฟท.  เจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ..................................................... 
สถำนภำพ  โสด  สมรส  หยำ่  หมำ้ย ต ำแหน่ง.........................................................สังกดั......................................................
โทรศพัท.์.................................................ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน.................................บำท ท่ีอยูปั่จจุบนั บำ้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............
ซอย........................................ถนน........................................ต ำบล/แขวง..............................................อ  ำเภอ/เขต...........................................
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................................. ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัน้ี 
เรียกว่ำ “ผู้ค า้ประกนั” ขอท ำหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จ ำกดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัน้ี เรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลกัฐำน ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ตำมท่ี (ช่ือ-สกุล ผูกู้)้......................................................................................................................ไดกู้เ้งินสำมญัตำมหนังสือ
สัญญำกูเ้งินสำมญั เลขท่ี.................../....................ลงวนัท่ี..................................................... .  เป็นจ ำนวนเงิน.......................................บำท
(................................................. ......................................................) พร้อมดอกเบ้ียตำมสัญญำกูเ้งินสำมญั ในอตัรำร้อยละ...................ต่อปี 
ผอ่นช ำระเป็นงวดรำยเดือนๆละเท่ำกนัทุกวนัส้ินเดือน งวดละ..........................บำท (........................................... ..............................................)
ยกเวน้งวดสุดทำ้ย.........................บำท (..............................................................................)  จนกว่ำจะช ำระหน้ีครบถว้น จ ำนวน.................งวด 
เพ่ือน ำไป............................................................................................ จำกผูใ้ห้กู ้และผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูไ้ปจำกผูใ้ห้กูค้รบถว้นแลว้ เป็นหน้ีอนั
สมบูรณ์ แมห้ำกผูใ้ห้กูจ้ะรู้หรือไม่รู้ว่ำผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ก็หำมีผลให้หน้ีอนัสมบูรณ์ เป็นหน้ีท่ีไม่
สมบูรณ์ไม่ โดยผูค้  ้ำประกนัยนิยอมค ้ำประกนัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัหน้ีเงินกูร้ำยน้ี รวมถึงค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนัในหน้ีสิน
รำยน้ีตำมสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ี และหำกปรำกฏว่ำผูกู้ผ้ิดสัญญำ และ/หรือ ผิดนัดไม่ช ำระหน้ีตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูต้ำมสัญญำกูเ้งิน
ดงักล่ำวไม่ว่ำดว้ยประกำรใดๆ ผูค้  ้ำประกนัยอมรับผดิช ำระหน้ีแทนผูกู้ใ้นฐำนะผูค้  ้ำประกนั โดยยนิยอมช ำระหน้ีทั้งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้
สำมญัคืนให้แก่ผูใ้ห้กู ้จนกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมจ ำนวนเงินกูส้ำมญัท่ีผูกู้ต้อ้งช ำระ 
 กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สำมำรถกูเ้งินไดต้ำมจ ำนวนเงินดงักล่ำว ผูค้  ้ำประกนัยนิยอมให้ผูใ้ห้กูป้รับยอดเงินกูใ้ห้ตรงตำมสิทธิของผูกู้ไ้ด ้

 ข้อ 2. ผูค้  ้ำประกนัยนิยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวตำมขอ้ 1. และทรำบวตัถุประสงคใ์นกำรก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญำกูเ้งินสำมญัใน
กำรก่อหน้ีท่ีค ้ำประกนั ลกัษณะกำรกูเ้งินสำมญัของผูกู้ต้ำมสัญญำ จ ำนวนเงินสูงสุดตำมสัญญำกู ้และระยะเวลำในกำรก่อหน้ี ตำมสัญญำขอ้ 1. 
ท่ีผูค้  ้ำประกนัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกนั  
 ข้อ 3. ผูค้  ้ ำประกนัได้ทรำบขอ้ผูกพนัของผูกู้ ้ในเร่ืองกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย และกำรเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก ำหนด
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสำมญันั้นโดยตลอดแลว้ ผูค้  ้ำประกนัยอมปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนันั้นๆทุกประกำร จนกว่ำหน้ีสินและค่ำสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนัตำมท่ีผูกู้ไ้ดท้  ำสัญญำกูเ้งินกบัผูใ้ห้กูไ้ดช้  ำระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 4. กรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัตอ้งช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูใ้นฐำนะผูค้  ้ ำประกนัแทนผูกู้ ้ผูค้  ้ ำประกนัยินยอมให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือนำยจำ้ง หรือเจำ้หน้ำท่ีผูจ่้ำยเงินท่ีผูค้  ้ ำประกนัมีสิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ำยเดือน เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำร
ท ำงำน เงินชดเชย เงินสงเครำะห์คร้ังเดียว (เงินบ ำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบ ำนำญ) เงินบ ำนำญตกทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่ำท ำงำนล่วงเวลำ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทำ้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท 

 

 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
 



หน้ำ 2 
 

และยนิยอมให้หักเงินท่ีต ่ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ำยค่ำครองชีพตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภท
จำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง เพ่ือช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้น โดยถือหนังสือสัญญำค ้ ำประกนัเงินกูฉ้บบัน้ีเป็นหลกัฐำน
ควำมยนิยอมของผูค้  ้ำประกนั เพ่ือให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินท่ีผูค้  ้ำประกนัตอ้งช ำระหน้ีในฐำนะผูค้  ้ำประกนั หรือเพ่ือให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
นำยจำ้ง ช ำระหน้ีแทนผูกู้ ้และควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมหนังสือสัญญำกูเ้งินสำมญั ตำม   
ขอ้ 1.  
 ข้อ 5. ผูค้  ้ำประกนัยอมรับผกูพนัว่ำ กำรท่ีผูค้  ้ำประกนัออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้หรือ
พน้จำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กูต้ำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กูทุ้กกรณี ไม่เป็นเหตุให้ผูค้  ้ ำประกนัหลุดพน้จำกกำรค ้ ำประกนัรำยน้ี จนกว่ำผูท่ี้ผูค้  ้ ำ
ประกนัไดค้  ้ำประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัให้สมำชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กู ้เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้  ้ำประกนัแทนผูค้  ้ำประกนั 

 ข้อ 6. กำรค ้ำประกนัหน้ีเงินกูส้ำมญัตำมสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ ยอ่มผกูพนัผูค้  ้ำประกนัอยำ่งสมบูรณ์ แมถึ้งหำก
จะบงัเกิดขอ้อำ้งข้ึนหรือปรำกฏว่ำผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลำย ตำมกฎหมำยลม้ละลำย หรือลูกหน้ีเขำ้ท ำ
สัญญำกูเ้งินสำมญัดว้ยควำมส ำคญัผดิอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดก็ตำม ทั้งในขณะยืน่กูเ้งินสำมญัหรือภำยหลงักำรกูเ้งินสำมญั ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึง
ว่ำในขณะท่ีท ำสัญญำค ้ำประกนัน้ี ผูค้  ้ำประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลำย หรือส ำคญัผดินั้นๆหรือไม่ ซ่ึง
เหตุดงักล่ำวไม่ท ำให้ผูค้  ้ำประกนัพน้จำกควำมรับผดิ 

 ข้อ 7. หำกผูค้  ้ำประกนัยำ้ยท่ีอยูจ่ำกท่ีไดแ้จง้ไวต้ำมสัญญำค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัฉบบัน้ี ผูค้  ้ำประกนัจะแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้รำบเป็นหนงัสือ
ทนัที 

 ข้อ 8.  ผูค้  ้ ำประกนัรับทรำบและยอมรับผูกพนัปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึง
ขอ้ตกลง และบนัทึกขอ้ตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่ำเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี และกรณีผูค้  ้ ำประกนัตอ้งออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจำกงำนประจ ำ หรือพน้จำกสมำชิกภำพ
ของผูใ้ห้กูต้ำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูค้  ้ำประกนัตอ้งจดักำรช ำระหน้ีสินตำมควำมรับผดิของผูค้  ้ำประกนัตำมสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ีให้เสร็จส้ิน
เสียก่อน 
 

 ผูค้  ้ำประกนัไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในสัญญำน้ีดีแลว้เห็นว่ำถูกตอ้ง จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน  

 

 

 (ลงช่ือ)...................................... ......................ผูค้  ้ำประกนั   (ลงช่ือ).........................................................พยำน 

           (.................................................................)                           (............................................................) 
         (ลงช่ือ)................................ .........................พยำน 

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

 
 

 

ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือทีร่ะบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสือสัญญาค า้ประกนั 

1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอำยแุละมีตรำประทบัของกำรรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (กรณีสถำนภำพสมรส 5 (หยำ่) ให้แนบส ำเนำใบหยำ่ รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
(กรณีใบแจง้ยอดเงินเดือนปรำกฏว่ำรับเงินสงเครำะห์บุตร(สคบ.) แต่ไม่มีภรรยำ ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองบุตร รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง กรณีไม่มีบตัรรถไฟ ให้ใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและมีพยำน
รับรองลำยมือช่ือ จ ำนวน 2 ท่ำน และส ำเนำทะเบียนสมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (กรณีสลิปเงินเดือนปรำกฏว่ำรับเงินสงเครำะห์บุตรแต่ไม่มี
ภรรยำ ตอ้งแนบหนงัสือรับรองบุตร รับรองส ำเนำถูกตอ้ง)  
4. กรณีสำมีหรือภรรยำท ำงำนรถไฟฯให้แนบส ำเนำทะเบียนสมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 

พยาน   1. พยำนตอ้งเป็นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น  2. พยำนตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ผูค้  ้ำประกนั และผูเ้ขียนในสัญญำ 
 

พิมพ ์คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

       ขำ้พเจำ้คู่สมรสของผูค้  ้ำประกนั ทรำบขอ้ควำมในหนังสือสัญญำค ้ ำประกนัเงินกูน้ี้
โดยละเอียดแลว้ และยินยอมให้ผูค้  ้ ำประกนั ท ำหนังสือสัญญำค ้ ำประกนัเงินกูส้ำมญั
และปฏิบติัตำมสัญญำน้ีทุกประกำร และควำมยินยอมของผูค้  ้ ำประกันตำมสัญญำ      
ค  ้ำประกนัฉบบัน้ี ถือเป็นควำมยนิยอมของขำ้พเจำ้ดว้ย 
   (ลงช่ือ)................................................คู่สมรสผูค้  ้ำประกนัท่ีจดทะเบียนสมรส หรือ 
             (.................................................) คู่สมรสผูค้  ้ำประกนัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 



 

   

 หนังสือสัญญากู้เงนิสามญัและค าขอกู้ เงนิสามญั 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
ท ำท่ี.................................................................. 

        วนัที่........................................................................  
 ขำ้พเจำ้.......................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 

จ ำกดั เลขทะเบียนท่ี  เลข ทสค.  เลขประจ ำตวับตัรประชำชน  
อำย.ุ............ปี เป็น พนกังำน รฟท. ลูกจำ้งประจ ำ รฟท.  เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ....................................... 
สถำนภำพ โสด  สมรส  หยำ่  หมำ้ย ต ำแหน่ง......................................สังกดั..................................โทรศพัท.์...............................
ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน.............................บำท ท่ีอยูปั่จจุบนั บำ้นเลขท่ี............หมู่ท่ี......ซอย..................................ถนน........................................
ต ำบล/แขวง.........................................อ  ำเภอ/เขต...........................................จงัหวดั...............................................รหัสไปรษณีย.์.....................
โทรศพัทบ์ำ้น........................................../ท่ีท  ำงำน....................................................โทรศพัทมื์อถือ....................................... .............. ซ่ึงต่อไป
ในสัญญำน้ีเรียกว่ำ “ผู้กู้” ฝ่ำยหน่ึง ขอเสนอค ำขอกูเ้งินสำมญัและท ำหนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำน
รัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำกดั ซ่ึงต่อไปในสัญญำน้ีเรียกว่ำ  “ผู้ให้กู้”  เพ่ือเป็นหลกัฐำนกำรกูเ้งินสำมญัมีขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ผูกู้ข้อกูเ้งินสำมญัจำกผูใ้ห้กู ้จ  ำนวนเงิน...........................................บำท (..................................................................................)
โดยผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวน้ี ไปจำกผูใ้ห้กูถู้กตอ้งครบถว้นแลว้ ในวนัท ำหนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ และผูกู้ ้
ขอรับรองว่ำผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ และไม่ไดกู้เ้งินดว้ยควำมส ำคญัผดิ กำรกูเ้งินสำมญัตำมสัญญำฉบบั

น้ี ผูกู้ส้ัญญำว่ำจะน ำเงินกูไ้ปใชเ้พ่ือ ช ำระหน้ี  ซ่อมแซมบำ้น  กำรศึกษำบุตร  ใชจ่้ำยในครอบครัว  อ่ืนๆ............................... 
 กรณีผูกู้ไ้ม่สำมำรถกูเ้งินไดต้ำมจ ำนวนเงินดงักล่ำว ผูกู้ย้นิยอมให้ผูใ้ห้กูป้รับยอดเงินกูใ้ห้ตรงตำมสิทธิของผูกู้ไ้ด ้

 ข้อ 2. ผูกู้มี้หน้ีสินท่ีตอ้งหักจำกเงินไดร้ำยเดือนในฐำนะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี  เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ำมญั  เงินกูเ้พ่ือกำร

เคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อ่ืนๆ................................................................................................................................................ ......... 
ข้อ 3. ผูกู้ส้ัญญำว่ำจะช ำระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือนๆละเท่ำกนัทุกวนัส้ินเดือน งวดละ.........................บำท (............................... 

......................................................................) ยกเวน้งวดสุดทำ้ย จ ำนวนเงิน............................บำท (............................ .....................................)
พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ.................ต่อปี รวม...................งวด ทั้งน้ี ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน........................................พ.ศ......................
เป็นตน้ไป จนกว่ำจะช ำระหน้ีครบถว้นตำมสัญญำกูเ้งินสำมญั และหำกผูกู้ไ้ม่ไดร้ะบุจ ำนวนงวดผอ่นช ำระ ให้ถือว่ำผูกู้ต้กลงและยินยอมผ่อน
ช ำระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูต้ำมจ ำนวนงวดท่ีผูใ้ห้กูก้  ำหนดให้ผ่อนช ำระได้ และกรณีผูใ้ห้กูป้รับอตัรำดอกเบ้ียเงินกู ้ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กู ้
ปรับเพ่ิมหรือลดอตัรำดอกเบ้ียไดท้นัที โดยผูใ้ห้กูไ้ม่จ  ำเป็นตอ้งแจง้ให้ผูกู้ท้รำบล่วงหนำ้ 

 ข้อ 4. ผูกู้ข้อน ำเงินค่ำหุ้นของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้ห้กูใ้นปัจจุบนั จ  ำนวน...........................บำท (.......................... .......................................) 
และหุ้นของผูกู้ท่ี้จะมีข้ึนในอนำคตทั้งหมด มำเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ำมญัตำมสัญญำฉบบัน้ี และขอเสนอหลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
บุคคลค ้ำประกนั สมุดบญัชีเงินฝำกจ ำน ำเป็นประกนั  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  

 
      

 

 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกสหกรณ์ 
         ออมทรัพยธ์รรมดำ  เลขท่ี.................................................. 
         ออมทรัพยพิ์เศษ      เลขท่ี.................................................. 
 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร............................................... 
สำขำ................................เลขท่ีบญัชี.............................................. 

รับท่ี................................... วนัที่.....................................  
หนงัสือสัญญำเงินกูเ้ลขที่ ......................../...................... 
วนัที่.................................................................................  
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 

 
 
 

ระวงั !  เขยีนผดิห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ  
            ให้ขดีฆ่าและเซ็นช่ือก ากบั 
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 ในกรณีหน้ีเงินกูต้ำมสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนไม่ว่ำกรณีใดๆ ผูกู้ย้ินยอมให้น ำเงินค่ำหุ้นของผูกู้ท่ี้มีอยู่ใน
ขณะท่ีหน้ีเงินกูถึ้งก ำหนดช ำระ  หักกลบลบหน้ีของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัผูใ้ห้กูไ้ด ้เม่ือผูกู้พ้น้จำกสมำชิกภำพของผูใ้ห้กู ้ 

ข้อ 5. ผูกู้ย้นิยอมให้ผูใ้ห้กูห้ักดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้คิดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูถึ้งวนัส้ินเดือนของทุกเดือน 
จนกว่ำจะช ำระหน้ีครบถว้น  

 ข้อ 6. ผูกู้ย้นิยอมให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินท่ีผูกู้มี้สิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ำยเดือน
ของผูกู้ ้เพ่ือช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กู ้และกรณีท่ีผูกู้อ้อกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองำนประจ ำ หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต หรือ
ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้หรือพน้จำกกำรเป็นสมำชิกตำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้และระเบียบของผูใ้ห้กู ้และยงัมีหน้ีเงินกูค้ำ้งช ำระ
อยู่กบัผูใ้ห้กู ้ ผูกู้ย้ินยอมให้กำรรถไฟฯหรือนำยจำ้งหักเงินไดร้ำยเดือน เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงิ น
สงเครำะห์คร้ังเดียว (เงินบ ำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบ ำนำญ) เงินบ ำนำญตกทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท เงินสงเครำะห์
คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่ำท ำงำนล่วงเวลำ เงินค่ำท ำงำนวนัหยดุ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทำ้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท 
และยนิยอมให้หักเงินท่ีต ่ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ำยค่ำครองชีพตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภท
จำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง เพ่ือช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้น โดยถือหนังสือสัญญำกูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลักฐำนควำม
ยนิยอมของผูกู้ ้ เพ่ือให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรือเพ่ือให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรือนำยจำ้ง ช ำระหน้ี
แทนผูกู้ ้และควำมยนิยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมสัญญำฉบบัน้ี  

 ข้อ 7. หำกผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตำมระเบียบ ขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้อนัเก่ียวกบักำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกูไ้ม่ว่ำกรณีใดๆ ผูกู้ ้
ยนิยอมให้ถือว่ำหน้ีเงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมดอกเบ้ียในทนัที โดยไม่ตอ้งรอให้หน้ีถึงก ำหนดช ำระ 

ข้อ 8. ถำ้ผูกู้ไ้ม่สำมำรถช ำระหน้ีไดไ้ม่ว่ำกรณีใด หรือจะขอโอนหรือยำ้ยหรือออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรืองำนประจ ำ หรือขำดจำก
สมำชิกภำพของผูใ้ห้กูต้ำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้หรือลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้ผูกู้จ้ะแจง้เป็นหนงัสือให้ผูใ้ห้กูท้รำบ และผูกู้ย้ินยอม
ให้ผูใ้ห้กูห้ักเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจำกผูใ้ห้กูห้รือกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง  เพ่ือช ำระ
หน้ีสินซ่ึงผูกู้ ้มีอยู่กับผูใ้ห้กู ้ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถ้ำผูกู้ ้ไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว ผูกู้ ้ยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผูจ่้ำยเงิน หักเงินได้รำยเดือน เงิน
ค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงินสงเครำะห์คร้ังเดียว (เงินบ ำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบ ำนำญ) เงินบ ำนำญตก
ทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท เงินสงเครำะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่ำท ำงำนล่วงเวลำ เงินค่ำท ำงำนวนัหยุด เงินโบนัส เงินเดือนๆ
สุดทำ้ย เงินสะสมคืน(ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท และยินยอมให้หักเงินท่ีต ่ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ำยค่ำ
ครองชีพตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภทจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง จ่ำยให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บ
ช ำระหน้ีครบถว้น 

ข้อ 9. ผูกู้ ้ยินยอมให้ถือว่ำ หน้ีเงินกู ้ของผูกู้ ้เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบ้ียในทันที โดยไม่ต้องรอให้ถึง
ก ำหนดเวลำช ำระหน้ี เม่ือมีกรณีใดๆดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน 

 9.1. เม่ือผูกู้อ้อกจำกกำรเป็นพนกังำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรืองำนประจ ำ หรือออกจำกกำรเป็นสมำชิกผูใ้ห้กู ้หรือ
ขำดจำกสมำชิกภำพของผูใ้ห้กู ้หรือลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กูไ้ม่ว่ำเพรำะเหตุใด ผูกู้ต้อ้งช ำระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กูค้รบถว้นก่อน 

 9.2. เม่ือปรำกฏต่อคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กูว้่ำ  ผูกู้น้  ำเงินกูไ้ปใชผ้ดิวตัถุประสงคท่ี์ตกลงไวก้บัผูใ้ห้กู ้ 
 9.3. เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กู ้เห็นว่ำหลกัประกนัส ำหรับเงินกูน้ี้บกพร่อง บุบสลำย สูญหำย หรือน ำไปก่อภำระ

ผกูพนั หรืออนุญำตให้บุคคลอ่ืนครอบครองใชป้ระโยชน์ หรือกำรกระท ำอ่ืนใดเป็นเหตุให้หลกัประกนัไม่เพียงพอแก่กำรช ำระหน้ีตำมสัญญำ 
หรือผูค้  ้ำประกนัไม่ครบตำมท่ีผูใ้ห้กูก้  ำหนด และผูกู้มิ้ไดจ้ดักำรแกไ้ขให้คืนดีภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กูก้  ำหนด 

 9.4. เม่ือผูกู้ค้ำ้งส่งเงินงวดช ำระหน้ีไม่ว่ำตน้เงินกูห้รือดอกเบ้ียเงินกูติ้ดต่อกนัเป็นเวลำสองเดือน หรือผิดนัดกำรส่งเงินงวด
ช ำระหน้ีดงัว่ำนั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกูร้ำยหน่ึงๆ 

 9.5. เม่ือผูกู้ไ้ดแ้สดงเจตนำยกเลิกควำมยนิยอมหักเงินไดร้ำยเดือนของผูกู้ต่้อกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง ตำมท่ี
ไดแ้สดงเจตนำยนิยอมตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำฉบบัน้ี 

ข้อ 10. ผูกู้รั้บทรำบและยอมรับผูกพนัปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึงขอ้ตกลง    
และบนัทึกขอ้ตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่ำเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญำน้ี และกรณีผูกู้ต้ ้องออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจำกงำนประจ ำ หรือพน้จำกสมำชิกภำพของผูใ้ห้กูต้ำม
ขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูกู้ต้อ้งจดักำรช ำระหน้ีสินตำมสัญญำฉบบัน้ีซ่ึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้ห้กูใ้ห้เสร็จส้ินเสียก่อน 
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ข้อ 11. เม่ือผูใ้ห้กูจ่้ำยเงินกูใ้ห้ผูกู้ไ้ม่ว่ำจะจ่ำยด้วยเช็ค หรือโอนเงินเข้ำบญัชีเงินฝำกธนำคำรของผูกู้ห้รือมอบอ ำนำจให้ผูรั้บมอบ
อ ำนำจมำรับเงินแทนผูกู้ ้หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกผูกู้ ้ท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ต่อผูใ้ห้กู ้ให้ถือว่ำผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวครบถว้นแลว้ และให้ถือ
ว่ำกำรจ่ำยเงินดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี ผูกู้ข้อรับผดิชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรน้ีทั้งส้ิน 

ข้อ 12. ผูกู้ข้อรับรองว่ำผูกู้ไ้ม่อยู่ในระหว่ำงถูกฟ้องคดีลม้ละลำยหรือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดแต่อยำ่งใด และขอรับรองว่ำขอ้ควำมท่ีผูกู้ ้
ไดร้ะบุในค ำขอกูเ้งินสำมญัและหนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ีเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกผูกู้ป้กปิดควำมจริงอนัควรบอกให้แจง้หรือให้
ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็ จนเป็นเหตุให้ผูใ้ห้กูห้ลงเช่ือ และผูกู้ไ้ดไ้ปซ่ึงเงินกู ้ผูกู้อ้ำจถูกด ำเนินคดีอำญำในควำมผดิฐำนฉอ้โกงได  ้
 หนงัสือสัญญำกูเ้งินสำมญัฉบบัน้ี ท  ำข้ึนสองฉบบั มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนัทั้งสองฉบบั มอบให้ผูกู้ย้ดึถือไวห้น่ึงฉบบั และมอบให้
ผูใ้ห้กูย้ดึถือไวเ้ป็นหลกัฐำนหน่ึงฉบบั ผูกู้ไ้ดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน  
  
 
 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูกู้แ้ละผูใ้ห้ควำมยนิยอม         (ลงช่ือ)......................................................พยำน 

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

               (ลงช่ือ)......................................................เจำ้หนำ้ท่ี 

                      (..........................................................) และพยำน  
                 
                (ลงช่ือ)...........................................................ผูจ้ดักำร 
                                    (...............................................................) สอ.สร.รฟท. 
 

 

 

 

ค าเตือน   ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือที่ระบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการเงนิกู้ 
    ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำค ำขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด ้ 
 ไม่สมควรใหกู้เ้พรำะ....................................................................... 

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

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

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

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

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

 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอำยุและมีตรำ
ประทบัของกำรรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
2.  ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (แนบ
ต้นฉบับใบแจ้งยอดเงินเดือนทุกคร้ัง) (กรณีสถำนภำพสมรส 5 (หย่ำ) ให้
แนบส ำเนำใบหยำ่ รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) (กรณีสลิปเงินเดือนปรำกฏว่ำรับ
เงินสงเครำะห์บุตรแต่ไม่มีภรรยำ ตอ้งแนบหนังสือรับรองบุตร)รับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูกู้ ้(รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
4. ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรสท่ีไม่หมดอำยุ รับรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง กรณีคู่สมรสไม่มีบตัรรถไฟ ใหใ้ชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง และมีพยำนรับรองลำยมือช่ือ จ ำนวน      
2 ท่ำน พร้อมแนบส ำเนำทะเบียนสมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
5. กรณีสำมีหรือภรรยำท ำงำนรถไฟฯ ให้แนบส ำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
รับรองส ำเนำถูกตอ้ง  

 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูต้ำมสัญญำฉบบัน้ีครบถว้นแลว้  
 
 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูรั้บเงินกู ้            (ลงช่ือ)..........................................................เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน  

                        (..............................................................)                               (..............................................................) 
                 รับเงินกูว้นัท่ี......................................................                       จ่ำยเงินวนัท่ี....................................................... 

          ขำ้พเจำ้คู่สมรสของผูกู้ท้รำบขอ้ควำมในหนงัสือสัญญำเงินกูน้ี้โดยละเอียด
แล้ว และยินยอมให้ผูกู้ ้ กู ้เงินและปฏิบติัตำมสัญญำน้ีทุกประกำร และควำม
ยนิยอมของผูกู้ต้ำมสัญญำกูเ้งินฉบบัน้ี ถือเป็นควำมยนิยอมของขำ้พเจำ้ดว้ย 
     (ลงช่ือ)..................................................คู่สมรสผูกู้ท่ี้จดทะเบียนสมรสหรือ 
               (...................................................) คู่สมรสผูกู้ท่ี้ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 
                                                                              



ผูค้  ้ำประกนัคนท่ี ................... 
ช่ือ-สกุล ผูค้  ้ำประกนั............................................. 
ค ้ำประกนัในหนงัสือสัญญำเงินกูเ้ลขท่ี................. 
/.......................ลงวนัท่ี.......................................... 
ให้กบั ช่ือ-สกุล ผูกู้.้............................................... 
 

 

 

หนังสือสัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามญั 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
ท ำท่ี................................................................. 

วนัท่ี................................................................ 
 ขำ้พเจำ้..............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย จ ำกัด เลขทะเบียนท่ี  เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน            

อำยุ............ปี เป็น  พนักงำน รฟท.  ลูกจำ้งประจ ำ รฟท.  เจำ้หน้ำท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ..................................................... 
สถำนภำพ  โสด  สมรส  หยำ่  หมำ้ย ต ำแหน่ง.........................................................สังกดั......................................................
โทรศพัท.์.................................................ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน.................................บำท ท่ีอยูปั่จจุบนั บำ้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............
ซอย........................................ถนน........................................ต ำบล/แขวง..............................................อ  ำเภอ/เขต...........................................
จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................................. ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัน้ี 
เรียกว่ำ “ผู้ค า้ประกนั” ขอท ำหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์หภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศ
ไทย จ ำกดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัน้ี เรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลกัฐำน ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ตำมท่ี (ช่ือ-สกุล ผูกู้)้.................................................................................................................... ..ไดกู้เ้งินสำมญัตำมหนังสือ
สัญญำกูเ้งินสำมญั เลขท่ี.................../....................ลงวนัท่ี................................ ......................  เป็นจ ำนวนเงิน.......................................บำท
(.......................................................................................................) พร้อมดอกเบ้ียตำมสัญญำกูเ้งินสำมญั ในอตัรำร้อยละ...................ต่อปี 
ผอ่นช ำระเป็นงวดรำยเดือนๆละเท่ำกนัทุกวนัส้ินเดือน งวดละ..........................บำท (.........................................................................................)
ยกเวน้งวดสุดทำ้ย.........................บำท (.................................. ............................................) จนกว่ำจะช ำระหน้ีครบถว้น จ ำนวน.................งวด 
เพ่ือน ำไป............................................................................................ จำกผูใ้ห้กู ้และผูกู้ไ้ ดรั้บเงินกูไ้ปจำกผูใ้ห้กูค้รบถว้นแล้ว เป็นหน้ีอนั
สมบูรณ์ แมห้ำกผูใ้ห้กูจ้ะรู้หรือไม่รู้ว่ำผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ก็หำมีผลให้หน้ีอนัสมบูรณ์ เป็นหน้ีท่ีไม่
สมบูรณ์ไม่ โดยผูค้  ้ำประกนัยนิยอมค ้ำประกนัเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกบัหน้ีเงินกูร้ำยน้ี รวมถึงค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนัในหน้ีสิน
รำยน้ีตำมสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ี และหำกปรำกฏว่ำผูกู้ผ้ิดสัญญำ และ/หรือ ผิดนัดไม่ช ำระหน้ีตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกูต้ำมสัญญำกูเ้งิน
ดงักล่ำวไม่ว่ำดว้ยประกำรใดๆ ผูค้  ้ำประกนัยอมรับผดิช ำระหน้ีแทนผูกู้ใ้นฐำนะผูค้  ้ำประกนั โดยยนิยอมช ำระหน้ีทั้งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้
สำมญัคืนให้แก่ผูใ้ห้กู ้จนกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมจ ำนวนเงินกูส้ำมญัท่ีผูกู้ต้อ้งช ำระ 
 กรณีท่ีผูกู้ไ้ม่สำมำรถกูเ้งินไดต้ำมจ ำนวนเงินดงักล่ำว ผูค้  ้ำประกนัยนิยอมให้ผูใ้ห้กูป้รับยอดเงินกูใ้ห้ตรงตำมสิทธิของผูกู้ไ้ด ้

 ข้อ 2. ผูค้  ้ำประกนัยนิยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวตำมขอ้ 1. และทรำบวตัถุประสงคใ์นกำรก่อหน้ีท่ีผูกู้ร้ะบุไวใ้นสัญญำกูเ้งินสำมญัใน
กำรก่อหน้ีท่ีค ้ำประกนั ลกัษณะกำรกูเ้งินสำมญัของผูกู้ต้ำมสัญญำ จ ำนวนเงินสูงสุดตำมสัญญำกู ้และระยะเวลำในกำรก่อหน้ี ตำมสัญญำขอ้ 1. 
ท่ีผูค้  ้ำประกนัไดท้  ำสัญญำค ้ำประกนั  
 ข้อ 3. ผูค้  ้ ำประกนัได้ทรำบขอ้ผูกพนัของผูกู้ ้ในเร่ืองกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย และกำรเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก ำหนด
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสำมญันั้นโดยตลอดแลว้ ผูค้  ้ำประกนัยอมปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนันั้นๆทุกประกำร จนกว่ำหน้ีสินและค่ำสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนัตำมท่ีผูกู้ไ้ดท้  ำสัญญำกูเ้งินกบัผูใ้ห้กูไ้ดช้  ำระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 4. กรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัตอ้งช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูใ้นฐำนะผูค้  ้ ำประกนัแทนผูกู้ ้ผูค้  ้ ำประกนัยินยอมให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือนำยจำ้ง หรือเจำ้หน้ำท่ีผูจ่้ำยเงินท่ีผูค้  ้ ำประกนัมีสิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ำยเดือน เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำร
ท ำงำน เงินชดเชย เงินสงเครำะห์คร้ังเดียว (เงินบ ำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบ ำนำญ) เงินบ ำนำญตกทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่ำท ำงำนล่วงเวลำ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทำ้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท 

 

 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
 



หน้ำ 2 
 

และยนิยอมให้หักเงินท่ีต ่ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหม่ืนบำทถว้น) ซ่ึงเป็นเงินจ่ำยค่ำครองชีพตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือเงินพึงไดทุ้กประเภท
จำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง เพ่ือช ำระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้น โดยถือหนังสือสัญญำค ้ ำประกนัเงินกูฉ้บบัน้ีเป็นหลกัฐำน
ควำมยนิยอมของผูค้  ้ำประกนั เพ่ือให้ผูใ้ห้กูรั้บเงินท่ีผูค้  ้ำประกนัตอ้งช ำระหน้ีในฐำนะผูค้  ้ำประกนั หรือเพ่ือให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
นำยจำ้ง ช ำระหน้ีแทนผูกู้ ้และควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่ำผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมหนังสือสัญญำกูเ้งินสำมญั ตำม   
ขอ้ 1.  
 ข้อ 5. ผูค้  ้ำประกนัยอมรับผกูพนัว่ำ กำรท่ีผูค้  ้ำประกนัออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กู ้หรือ
พน้จำกกำรเป็นสมำชิกของผูใ้ห้กูต้ำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กูทุ้กกรณี ไม่เป็นเหตุให้ผูค้  ้ ำประกนัหลุดพน้จำกกำรค ้ ำประกนัรำยน้ี จนกว่ำผูท่ี้ผูค้  ้ ำ
ประกนัไดค้  ้ำประกนัไวน้ี้จะไดจ้ดัให้สมำชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรผูใ้ห้กู ้เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้  ้ำประกนัแทนผูค้  ้ำประกนั 

 ข้อ 6. กำรค ้ำประกนัหน้ีเงินกูส้ำมญัตำมสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ี เป็นหน้ีอนัสมบูรณ์ ยอ่มผกูพนัผูค้  ้ำประกนัอยำ่งสมบูรณ์ แมถึ้งหำก
จะบงัเกิดขอ้อำ้งข้ึนหรือปรำกฏว่ำผูกู้เ้ป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลำย ตำมกฎหมำยลม้ละลำย หรือลูกหน้ีเขำ้ท ำ
สัญญำกูเ้งินสำมญัดว้ยควำมส ำคญัผดิอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดก็ตำม ทั้งในขณะยืน่กูเ้งินสำมญัหรือภำยหลงักำรกูเ้งินสำมญั ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึง
ว่ำในขณะท่ีท ำสัญญำค ้ำประกนัน้ี ผูค้  ้ำประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลสั่งพิทกัษท์รัพย ์ลม้ละลำย หรือส ำคญัผดินั้นๆหรือไม่ ซ่ึง
เหตุดงักล่ำวไม่ท ำให้ผูค้  ้ำประกนัพน้จำกควำมรับผดิ 
 ข้อ 7. หำกผูค้  ้ำประกนัยำ้ยท่ีอยูจ่ำกท่ีไดแ้จง้ไวต้ำมสัญญำค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัฉบบัน้ี ผูค้  ้ำประกนัจะแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้รำบเป็นหนงัสือ
ทนัที 

 ข้อ 8.  ผูค้  ้ ำประกนัรับทรำบและยอมรับผูกพนัปฏิบติัตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง และมติของผูใ้ห้กู ้รวมถึง
ขอ้ตกลง และบนัทึกขอ้ตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือว่ำเป็น
ส่วนหน่ึงของสัญญำน้ี และกรณีผูค้  ้ ำประกนัตอ้งออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจำกงำนประจ ำ หรือพน้จำกสมำชิกภำพ
ของผูใ้ห้กูต้ำมขอ้บงัคบัของผูใ้ห้กู ้ผูค้  ้ำประกนัตอ้งจดักำรช ำระหน้ีสินตำมควำมรับผดิของผูค้  ้ำประกนัตำมสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ีให้เสร็จส้ิน
เสียก่อน 
 

 ผูค้  ้ำประกนัไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในสัญญำน้ีดีแลว้เห็นว่ำถูกตอ้ง จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 

 

 

 (ลงช่ือ)............................................................ผูค้  ้ำประกนั   (ลงช่ือ).........................................................พยำน  

           (.................................................................)                           (............................................................) 
         (ลงช่ือ).........................................................พยำน  

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

 
 

 

ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือทีร่ะบุไว้จริง มฉิะน้ันจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสือสัญญาค า้ประกนั 

1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอำยแุละมีตรำประทบัของกำรรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (กรณีสถำนภำพสมรส 5 (หยำ่) ให้แนบส ำเนำใบหยำ่ รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
(กรณีใบแจง้ยอดเงินเดือนปรำกฏว่ำรับเงินสงเครำะห์บุตร(สคบ.) แต่ไม่มีภรรยำ ตอ้งแนบส ำเนำหนงัสือรับรองบุตร รับรองส ำเนำถูกตอ้ง) 
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวั (บตัรรถไฟ) ของคู่สมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง กรณีไม่มีบตัรรถไฟ ให้ใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนและมีพยำน
รับรองลำยมือช่ือ จ ำนวน 2 ท่ำน และส ำเนำทะเบียนสมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (กรณีสลิปเงินเดือนปรำกฏว่ำรับเงินสงเครำะห์บุตรแต่ไม่มี
ภรรยำ ตอ้งแนบหนงัสือรับรองบุตร รับรองส ำเนำถูกตอ้ง)   
4. กรณีสำมีหรือภรรยำท ำงำนรถไฟฯให้แนบส ำเนำทะเบียนสมรส รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 

พยาน   1. พยำนตอ้งเป็นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น  2. พยำนตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ผูค้  ้ำประกนั และผูเ้ขียนในสัญญำ  

พิมพ ์คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 

       ขำ้พเจำ้คู่สมรสของผูค้  ้ำประกนั ทรำบขอ้ควำมในหนังสือสัญญำค ้ ำประกนัเงินกูน้ี้
โดยละเอียดแลว้ และยินยอมให้ผูค้  ้ ำประกนั ท ำหนังสือสัญญำค ้ ำประกนัเงินกูส้ำมญั
และปฏิบติัตำมสัญญำน้ีทุกประกำร และควำมยินยอมของผูค้  ้ ำประกันตำมสัญญำ      
ค  ้ำประกนัฉบบัน้ี ถือเป็นควำมยนิยอมของขำ้พเจำ้ดว้ย 
   (ลงช่ือ)................................................คู่สมรสผูค้  ้ำประกนัท่ีจดทะเบียนสมรส หรือ 
             (.................................................) คู่สมรสผูค้  ้ำประกนัท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส 



 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  
 สัญญาเงินกู้สามัญ มีท้ังหมด 4 แผ่น ดังนี้ 

- สัญญาเงินกู้มี 2 แผ่น หน้า-หลัง (1 แผ่น หน้า-หลงั , 1 แผ่น หน้าเดีย่ว) 
- สัญญาค า้ประกันมี 2 แผ่น หน้า-หลัง  
รวมมีสัญญาเงินกู้ท้ังหมด 6 แผ่น 


