รับที่................................... วันที่.....................................
หนังสื อสัญญำเงินกูเ้ ลขที่ ......................../......................
วันที่.................................................................................

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกสหกรณ์
 ออมทรัพย์ธรรมดำ เลขที่..................................................
 ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่..................................................
 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร...............................................
สำขำ................................เลขที่บญั ชี..............................................

สหกรณ์ ได้ รับกำรยกเว้ นไม่ ต้องติดอำกรแสตมป์ ตำม
ประมวลรั ษฎำกร

คำขอและหนังสื อกู้เงินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)
ทำที่..................................................................
วันที่........................................................................

ระวัง ! เขียนผิดห้ ำมใช้ นำ้ ยำลบคำผิด
ำ.......................................................................สมำชิ
ก สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย
ให้ ขข้ดี ำพเจ้
ฆ่ ำและเซ็
นชื่ อกำกับ

จำกัด เลขทะเบียนที่  เลข ทสค.  เลขประจำตัวบัตรประชำชน 

อำยุ.............ปี เป็ น พนักงำน รฟท. ลูกจ้ำงประจำ รฟท.  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ.......................................
สถำนภำพ โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย ตำแหน่ง......................................สังกัด..................................โทรศัพท์................................
ได้รับเงินได้รำยเดือน.............................บำท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้ำนเลขที่............หมู่ที่......ซอย..................................ถนน........................................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์ .....................
โทรศัพท์บำ้ น........................................../ที่ทำงำน....................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... ซึ่งต่อไป
ในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ผู้ก้”ู ฝ่ ำยหนึ่ง ขอเสนอคำขอกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ และทำหนังสื อสัญญำกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำให้ไว้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรี ยกว่ำ “ผู้ให้ ก้”ู เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรกูเ้ งินสำมัญ
เพื่อกำรศึกษำ มีขอ้ ควำมดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูก้ ูข้ อกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำจำกผูใ้ ห้กู้ จำนวนเงิน...........................บำท (........................................................................)
โดยผู้ก้ไู ด้ รับเงินกู้จำนวนดังกล่ำวนี้ ไปจำกผู้ให้ กู้ถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว ในวันทำหนังสื อสั ญญำกู้เงินสำมัญเพื่ อกำรศึกษำ ฉบับนี้ เป็ นหนี้อัน
สมบูรณ์ และผูก้ ขู้ อรับรองว่ำผูก้ ูไ้ ม่เป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ กำรกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ ตำมสัญญำฉบับนี้
ผูก้ สู้ ัญญำว่ำจะนำเงินกูไ้ ปใช้เพื่อกำรศึกษำของ ตนเอง  คู่สมรส  บุตร
กรณีผกู ้ ูไ้ ม่สำมำรถกูเ้ งินได้ตำมจำนวนเงินดังกล่ำว ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กูป้ รับยอดเงินกูใ้ ห้ตรงตำมสิ ทธิของผูก้ ูไ้ ด้
ข้ อ 2. ผู ้กู้ สั ญ ญำว่ ำ จะช ำระคื น ต้น เงิ น กู้เ ป็ นงวดรำยเดื อ นๆละเท่ ำ กัน ทุ ก วัน สิ้ น เดื อ น งวดละ...........................บำท
(................................................................................) ยกเว้นงวดสุ ดท้ำย พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ...................ต่อปี รวม.....................งวด
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจำเดือน........................................พ.ศ. ......................เป็ นต้นไป จนกว่ำจะชำระหนี้ ครบถ้วนตำมสัญญำกูเ้ งินสำมัญ เพื่อ
กำรศึกษำ และหำกผูก้ ูไ้ ม่ได้ระบุจำนวนงวดผ่อนชำระ ให้ถือว่ำ ผูก้ ูต้ กลงและยินยอมผ่อนชำระต้นเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกูต้ ำมจำนวนงวดที่
ผูใ้ ห้กูก้ ำหนดให้ผอ่ นชำระได้ และกรณีผใู ้ ห้กูป้ รับอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ผูก้ ูย้ ินยอมให้ผใู ้ ห้กูป้ รับเพิ่มหรื อลดอัตรำดอกเบี้ยได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้กู้
ไม่จำเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ ูท้ รำบล่วงหน้ำ
ข้ อ 3. ผูก้ ูข้ อนำเงินค่ำหุ ้นของผูก้ ทู้ ี่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กใู้ นปัจจุบนั จำนวน...........................บำท (............................................................. ....)
และหุ ้นของผูก้ ทู้ ี่จะมีข้ ึนในอนำคตทั้งหมด มำเป็ นหลักประกันเงินกูส้ ำมัญเพื่อกำรศึกษำตำมสัญญำฉบับนี้ และขอเสนอหลักประกันเพิ่มเติม
ดังนี้

บุคคลค้ ำประกัน สมุดบัญชีเงินฝำกจำนำเป็ นประกัน อื่นๆ......................................................................................................
คำเตือน สมำชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้ค้ำประกันเงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำได้ เพียง 1 สั ญญำ เท่ำนั้น !

ที่
1
2

ชื่ อ - สกุล

เลข
ทะเบียน
สมำชิก

ตำแหน่ ง
และสังกัด

เงินได้
รำยเดือน

ทุน
เรื อนหุ้น

เป็ นผู้คำ้ ประกันรำยอื่น ข้ ำพเจ้ ำผูกพันตนคำ้ ประกัน
ตำมหนังสื อสัญญำ
ตำมคำขอกู้ข้ำงต้ นจึงลง
คำ้ ประกันทีแ่ ละชื่ อผู้ก้ ู ลำยมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐำน

หน้ำ 2

ในกรณี ห นี้ เ งินกูต้ ำมสัญญำกู้เงิ นสำมัญ เพื่อกำรศึก ษำฉบับนี้ เป็ นอันถึ งก ำหนดส่ งคื นไม่ว่ำกรณี ใด ผูก้ ูย้ ินยอมให้นำเงินค่ำหุ ้น
ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นขณะที่หนี้เงินกูถ้ ึงกำหนดชำระ หักกลบลบหนี้ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กไู้ ด้ เมื่อผูก้ พู้ น้ จำกสมำชิกภำพของผูใ้ ห้กู้
ข้ อ 4. ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ ผูใ้ ห้กูห้ ักดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกูถ้ ึงวันสิ้ นเดือนของทุกเดือน
จนกว่ำจะชำระหนี้ครบถ้วน
ข้ อ 5. ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง หรื อเจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินที่ผกู ้ มู้ ีสิทธิได้รับทุกประเภท หักเงินได้รำยเดือน
ของผูก้ ู้ เพื่อชำระหนี้ ให้แก่ผใู ้ ห้กู้ และกรณีที่ผกู ้ ูอ้ อกจำกงำนกำรรถไฟแห่ งประเทศไทยหรื องำนประจำ หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวิต หรื อ
ลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของผูใ้ ห้กู้ หรื อพ้นจำกกำรเป็ นสมำชิก ตำมข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ และระเบียบของผูใ้ ห้กู้ และยังมีหนี้ เงินกูค้ ำ้ งชำระ
อยู่ก ับผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ู้ยิน ยอมให้ก ำรรถไฟฯหรื อ นำยจ้ำงหัก เงิ น ได้รำยเดื อ น เงิ นเดื อ น เงิ น ค่ ำตอบแทนควำมชอบในกำรทำงำน เงิ นชดเชย
เงิ น สงเครำะห์ ค รั้ งเดี ย ว (เงิ น บ ำเหน็ จ ) เงิ นสงเครำะห์ ร ำยเดื อ น(เงิ นบ ำนำญ) เงิ นบ ำนำญตกทอด เงิ นสงเครำะห์ ต กทอดแก่ ท ำยำท
เงิ น สงเครำะห์ ค รั้ งเดี ย วตกทอด เงิ นค่ ำ ท ำงำนล่ ว งเวลำ เงิ นค่ ำท ำงำนวันหยุด เงิ น โบนัส เงิ น เดื อ นๆสุ ดท้ำย เงิ น สะสมคื น (ท.ส.ค.)
เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท และยินยอมให้หักเงินที่ต่ำกว่ ำ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงินจ่ำยค่ำครองชีพตำมที่กฎหมำยกำหนด
หรื อเงินพึงได้ทุก ประเภทจำกกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง เพื่อชำระหนี้ ให้แก่ ผใู ้ ห้กู้จนครบถ้วน โดยถือหนังสื อ สัญญำกูเ้ งิ น
ฉบับนี้เป็ นหลักฐำนควำมยินยอมของผูก้ ู้ เพื่อให้ผใู ้ ห้กูร้ ับเงินของผูก้ ูท้ ี่มีอยู่ในกำรรถไฟแห่ งประเทศไทยหรื อเพื่อให้กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
หรื อนำยจ้ำง ชำระหนี้แทนผูก้ ู้ และควำมยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่ำ ผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตำมสัญญำฉบับนี้
ข้ อ 6. หำกผูก้ ูไ้ ม่ปฏิ บตั ิตำมระเบียบ ข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ อันเกี่ ยวกับกำรควบคุมหลัก ประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกูไ้ ม่ว่ำกรณี ใด
ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ถือว่ำหนี้ เงินกูน้ ้ ีเป็ นอันถึงกำหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยไม่ตอ้ งรอให้หนี้ถึงกำหนดชำระ
ข้ อ 7. ถ้ำผูก้ ูไ้ ม่สำมำรถชำระหนี้ได้ไม่ว่ำกรณีใด หรื อจะขอโอนหรื อย้ำยหรื อออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรื องำนประจำ หรื อขำดจำก
สมำชิกภำพของผูใ้ ห้กูต้ ำมข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ หรื อลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ูจ้ ะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผใู ้ ห้กูท้ รำบ และผูก้ ู้
ยินยอมให้ผใู ้ ห้กูห้ ักเงินค่ำหุ ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่ นใด ที่จะได้รับจำกผูใ้ ห้กูห้ รื อกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง เพื่อ
ชำระหนี้ สินซึ่ งผูก้ ู้มีอยู่ก ับผูใ้ ห้กูใ้ ห้เ สร็ จสิ้ นเสี ยก่ อน ถ้ำ ผูก้ ู้ไม่ดำเนิ นกำรดังกล่ำว ผูก้ ู้ยินยอมให้เ จ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ ำยเงิ น หัก เงิ น ได้รำยเดื อ น
เงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรทำงำน เงินชดเชย เงินสงเครำะห์ครั้งเดียว (เงินบำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบำนำญ) เงินบำนำญ
ตกทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท เงินสงเครำะห์ครั้งเดียวตกทอด เงินค่ำทำงำนล่วงเวลำ เงินค่ำทำงำนวันหยุด เงินโบนัส เงินเดือน
เดือนสุ ดท้ำย เงินสะสมคืน(ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท และยินยอมให้หักเงินที่ต่ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงินจ่ำย
ค่ำครองชีพตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อเงินพึงได้ทุก ประเภทจำกกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อ นำยจ้ำง จ่ำยให้แก่ผูใ้ ห้กู้จนกว่ำผูใ้ ห้กู้
จะได้รับชำระหนี้ครบถ้วน
ข้ อ 8. ผูก้ ู้ยินยอมให้ ถื อ ว่ ำ หนี้ เงิ นกู้ข องผูก้ ู้เ ป็ นอัน ถึ ง ก ำหนดส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ งพร้ อ มดอกเบี้ย ในทันที โดยไม่ ต้อ งรอให้ ถึ ง
กำหนดเวลำชำระหนี้ เมื่อมีกรณีใด ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
8.1. เมื่อผูก้ อู้ อกจำกกำรเป็ นพนักงำนกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื องำนประจำ หรื อออกจำกกำรเป็ นสมำชิกผูใ้ ห้กู้ หรื อ
ขำดจำกสมำชิกภำพของผูใ้ ห้กู้ หรื อลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของผูใ้ ห้กไู้ ม่ว่ำเพรำะเหตุใด ผูก้ ตู้ อ้ งชำระหนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กคู้ รบถ้วนก่อน
8.2. เมื่อปรำกฏต่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรผูใ้ ห้กวู้ ่ำ ผูก้ นู้ ำเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้กบั ผูใ้ ห้กู้
8.3. เมื่อคณะกรรมกำรดำเนินกำรผูใ้ ห้กู้ เห็นว่ำหลักประกันสำหรับเงินกูน้ ้ ี บกพร่ อง บุบสลำย สู ญหำย หรื อนำไปก่อภำระ
ผูกพัน หรื ออนุญำตให้บุคคลอื่นครอบครองใช้ประโยชน์ หรื อกำรกระทำอื่นใดเป็ นเหตุให้หลักประกันไม่เพียงพอแก่กำรชำระหนี้ ตำมสัญญำ
หรื อผูค้ ้ ำประกันไม่ครบตำมที่ผใู ้ ห้กกู้ ำหนด และผูก้ มู้ ิได้จดั กำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรดำเนินกำรผูใ้ ห้กกู้ ำหนด
8.4. เมื่อผูก้ คู้ ำ้ งส่ งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่ำต้นเงินกูห้ รื อดอกเบี้ยเงินกูต้ ิดต่อกันเป็ นเวลำสองเดือน หรื อผิดนัดกำรส่ งเงินงวด
ชำระหนี้ดงั ว่ำนั้นถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่งๆ
8.5. เมื่อผูก้ ู้ได้แสดงเจตนำยกเลิก ควำมยินยอมหักเงินได้รำยเดื อนของผูก้ ู้ต่อ กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง
ตำมที่ได้แสดงเจตนำยินยอมตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฉบับนี้
ข้ อ 9. ผูก้ รู้ ับทรำบและยอมรับผูกพันปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ และมติของผูใ้ ห้กู้ รวมถึงข้อตกลง และ
บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่ งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สัญญำนี้ และกรณีผกู ้ ตู้ อ้ งออกจำกงำนกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อออกจำกงำนประจำ หรื อพ้นจำกสมำชิกภำพของผูใ้ ห้กูต้ ำมข้อบังคับ
ของผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ตู้ อ้ งจัดกำรชำระหนี้สินตำมสัญญำฉบับนี้ซ่ึงผูก้ มู้ ีอยูต่ ่อผูใ้ ห้กใู้ ห้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
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ข้ อ 10. เมื่อผูใ้ ห้กูจ้ ่ำยเงินกูใ้ ห้ ผกู ้ ูไ้ ม่ว่ำจะจ่ำยด้วยเช็ค หรื อโอนเงินเข้ำบัญชีเ งินฝำกธนำคำรของผูก้ ูห้ รื อมอบอ ำนำจให้ผรู ้ ับมอบ
อำนำจมำรับเงินแทนผูก้ ู้ หรื อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกผูก้ ู้ ที่ผกู ้ ูไ้ ด้แจ้งต่อผูใ้ ห้กู้ ให้ถือว่ำผูก้ ูไ้ ด้รับเงินกูจ้ ำนวนดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว และให้ถือ
ว่ำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญำนี้ ผูก้ ูข้ อรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ท้งั สิ้ น
ข้ อ 11. ผูก้ ูข้ อรับรองว่ำผูก้ ูไ้ ม่อยูใ่ นระหว่ำงถูกฟ้องคดีลม้ ละลำยหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดแต่อย่ำงใด และขอรับรองว่ำข้อควำมที่ ผกู ้ ู้
ได้ระบุในคำขอกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ และหนังสื อสัญญำกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ ฉบับนี้เป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกผูก้ ปู้ กปิ ดควำม
จริ งอันควรบอกให้แจ้งหรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ จนเป็ นเหตุให้ผใู ้ ห้กหู้ ลงเชื่อ และผูก้ ไู้ ด้ไปซึ่งเงินกู้ ผูก้ อู้ ำจถูกดำเนินคดีอำญำในควำมผิดฐำน
ฉ้อโกงได้
หนังสื อสัญญำกูเ้ งินสำมัญฉบับนี้ ทำขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ มอบให้ผกู ้ ยู้ ดึ ถือไว้หนึ่ งฉบับ และมอบให้
ผูใ้ ห้กยู้ ดึ ถือไว้เป็ นหลักฐำนหนึ่งฉบับ ผูก้ ไู้ ด้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ).........................................................ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้ควำมยินยอม
(..................................................................)

(ลงชื่อ)......................................................พยำน
(...............................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้ำหน้ำที่
ข้ำพเจ้ำคู่สมรสของผูก้ ูท้ รำบข้อควำมในหนังสื อสัญญำเงินกูน้ ้ ี โดยละเอียด
(..........................................................) และพยำน
แล้ว และยิน ยอมให้ผูก้ ู้ กู้เ งิ นและปฏิ บตั ิ ตำมสัญ ญำนี้ ทุก ประกำร และควำม
ยินยอมของผูก้ ูต้ ำมสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้ ถือเป็ นควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำด้วย
(ลงชื่อ)........................................................... ผูจ้ ดั กำร
(...............................................................) สอ.สร.รฟท.
(ลงชื่อ)..................................................... คู่สมรสผูก้ ู้
(.....................................................)
คำเตือน ผู้ลงลำยมือชื่ อต้องเป็ นบุคคลตำมชื่ อที่ระบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีควำมผิดทำงอำญำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเงินกู้
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำคำขอกูน้ ้ ีแล้ว  เห็นสมควรให้กไู้ ด้
 ไม่สมควรให้กเู้ พรำะ.............................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(....................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(...................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(....................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(...................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(...................................................................)

ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกูต้ ำมสัญญำฉบับนี้ ครบถ้วนแล้ว
(ลงชื่อ).........................................................ผูร้ ับเงินกู้
(..............................................................)
รับเงินกูว้ นั ที่......................................................

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน
(..............................................................)
จ่ำยเงินวันที่.......................................................
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เอกสำรแนบคำขอกู้
1. สำเนำบัตรประจำตัวหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอำยุและมีตรำประทับของกำรรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสำเนำถูกต้อง
2. สำเนำใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสำเนำถู กต้อง (แนบต้ นฉบับใบแจ้ งยอดเงินเดื อนทุกครั้ ง) (กรณี สถำนภำพ
สมรส 5 (หย่ำ) ให้แนบสำเนำใบหย่ำ รับรองสำเนำถูกต้อง)
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำ นผูก้ ู้(กรณี ส ลิ ปเงิน เดื อ นปรำกฏว่ำ รับเงิน สงเครำะห์บุตรแต่ไม่มีภ รรยำ ต้อ งแนบหนังสื อ รับรองบุตร)
รับรองสำเนำถูกต้อง
4. สำเนำบัตรประจำตัว (บัตรรถไฟ) ของคู่สมรสที่ไม่หมดอำยุ รับรองสำเนำถูกต้อง กรณีคสู่ มรสไม่มีบตั รรถไฟ ให้ใช้สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน รับรองสำเนำถูกต้อง และให้พยำนลงลำยมือชื่อรับรอง 2 คน พร้อมแนบสำเนำทะเบียนสมรส (เซ็นรับรอง
สำเนำถูกต้อง)
5. กรณี สำมีหรื อภรรยำทำงำนรถไฟฯ ให้แนบสำเนำทะเบียนสมรสพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
6. หลักฐำนแสดงว่ำกำลังศึกษำ :กรณี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษำใหม่ ใช้เอกสำรดังต่อไปนี้
1. หนังสื อตอบรับกำรเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษำ จำกสถำนศึกษำ หรื อหนังสื อประกำศรับเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษำจำก
สถำนศึกษำที่มีรำยชื่อ นักเรี ยน/นักศึกษำ
2. เอกสำรโครงสร้ำงหลักสู ตรกำรเรี ยน และโครงสร้ำงกำรแบ่งภำคกำรศึกษำ
กรณี เป็ นนักเรี ยน/นักศึกษำเก่ำ ใช้อกสำรดังต่อไปนี้
1. ใบแสดงผลกำรเรี ยนภำคกำรศึกษำที่ผำ่ นมำ (Transcript) หรื อหนังสื อรับรองกำรเป็ นนักเรี ยน/นักศึกษำ จำก
สถำนศึกษำปัจจุบนั
2. สำเนำบัตรนักเรี ยน/นักศึกษำ

สหกรณ์ได้ รับกำรยกเว้นไม่ต้องติดอำกร
แสตมป์ ตำมประมวลรัษฎำกร

ผูค้ ้ ำประกันคนที่ ...................
ชื่อ-สกุล ผูค้ ้ ำประกัน.............................................
ค้ ำประกันในหนังสื อสัญญำเงินกูเ้ ลขที่.................
/.......................ลงวันที่..........................................
ให้กบั ชื่อ-สกุล ผูก้ .ู้ ...............................................

หนังสื อสัญญำคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด (สอ.สร.รฟท.)

ทำที่.................................................................
วันที่................................................................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จ ำกัด เลขทะเบี ย นที่  เลขประจ ำตัว บัต รประชำชน 
อำยุ............ปี เป็ น  พนักงำน รฟท.  ลูกจ้ำงประจำ รฟท.  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ.....................................................
สถำนภำพ  โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย ตำแหน่ง.........................................................สังกัด......................................................
โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รำยเดือน.................................บำท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้ำนเลขที่...........................หมู่ที่............
ซอย........................................ถนน........................................ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.............................................. ซึ่งต่อไปในหนังสื อสัญญำค้ ำประกันนี้
เรี ยกว่ำ “ผู้คำ้ ประกัน” ขอทำหนังสื อสัญญำค้ ำประกันเงินกูส้ ำมัญเพื่อกำรศึกษำ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟ
แห่ งประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อสัญญำค้ ำประกันนี้ เรี ยกว่ำ “ผู้ให้ ก้”ู เพื่อเป็ นหลักฐำน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตำมที่ (ชื่อ-สกุล ผูก้ ู)้ ............................................................................................................. .........ได้กเู้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ
ตำมหนังสื อสัญญำกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ เลขที่.................../....................ลงวันที่...................................................... เป็ นจำนวนเงิน
....................................... บำท(.......................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ยตำมสัญญำกูเ้ งินสำมัญเพื่อ
กำรศึก ษำ ในอัต รำร้ อ ยละ...................ต่ อ ปี ผ่อ นชำระเป็ นงวดรำยเดื อ นๆละเท่ำ กันทุ ก วัน สิ้ น เดื อ น งวดละ..........................บำท
(.........................................................................................) ยกเว้นงวดสุ ดท้ำย จนกว่ำจะชำระหนี้ ครบถ้วน จำนวน.....................งวด
เพื่อนำไปใช้จ่ำยสำหรับกำรศึกษำของ ตนเอง  คู่ สมรส  บุตร จำกผูใ้ ห้กู้ และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินกูไ้ ปจำกผูใ้ ห้กูค้ รบถ้ว นแล้ว เป็ นหนี้
อันสมบูรณ์ แม้หำกผูใ้ ห้กูจ้ ะรู ้หรื อไม่รู้ว่ำผูก้ ูเ้ ป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรื อเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ก็หำมีผลให้หนี้ อนั สมบูรณ์ เป็ นหนี้ ที่
ไม่สมบูรณ์ไม่ โดยผูค้ ้ ำประกันยินยอมค้ ำ ประกันเพื่อหนี้ สิ นเกี่ยวกับหนี้ เ งินกูร้ ำยนี้ รวมถึงค่ำสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่ ำภำระติดพันใน
หนี้สินรำยนี้ตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ และหำกปรำกฏว่ำผูก้ ผู้ ดิ สัญญำ และ/หรื อ ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ตน้ เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูต้ ำมสัญญำ
กูเ้ งินดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ ผูค้ ้ ำประกันยอมรับผิดชำระหนี้แทนผูก้ ูใ้ นฐำนะผูค้ ้ ำประกัน โดยยินยอมชำระหนี้ท้ งั ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ย
เงินกูส้ ำมัญคืนให้แก่ผใู ้ ห้กู้ จนกว่ำผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตำมจำนวนเงินกูส้ ำมัญที่ผกู ้ ตู้ อ้ งชำระ
กรณีที่ผกู ้ ไู้ ม่สำมำรถกูเ้ งินได้ตำมจำนวนเงินดังกล่ำว ผูค้ ้ ำประกันยินยอมให้ผใู ้ ห้กูป้ รับยอดเงินกูใ้ ห้ตรงตำมสิ ทธิของผูก้ ไู้ ด้
ข้ อ 2. ผูค้ ้ ำประกันยินยอมค้ ำประกันหนี้ ดงั กล่ำวตำมข้อ 1. และทรำบวัตถุประสงค์ในกำรก่อหนี้ ที่ผกู ้ ูร้ ะบุไว้ในสัญญำกูเ้ งินสำมัญ
เพื่อกำรศึกษำ ในกำรก่อหนี้ที่ค้ ำประกัน ลักษณะกำรกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำของผูก้ ตู้ ำมสัญญำ จำนวนเงินสู งสุ ดตำมสัญญำกู้ และระยะเวลำ
ในกำรก่อหนี้ ตำมสัญญำข้อ 1. ที่ผคู ้ ้ ำประกันได้ทำสัญญำค้ ำประกัน
ข้ อ 3. ผูค้ ้ ำประกันได้ทรำบข้อผูกพันของผูก้ ู้ในเรื่ องกำรส่ งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย และกำรเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกำหนด
ตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำนั้นโดยตลอดแล้ว ผูค้ ้ ำประกันยอมปฏิบตั ิตำมข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประกำร จนกว่ำหนี้ สิน
และค่ำสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพันตำมทีผ่ กู ้ ไู้ ด้ทำสัญญำกูเ้ งินกับผูใ้ ห้กูไ้ ด้ชำระครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 4. กรณีที่ผคู ้ ้ ำประกันต้องชำระหนี้ ให้แก่ ผใู ้ ห้กูใ้ นฐำนะผูค้ ้ ำประกันแทนผูก้ ู้ ผูค้ ้ ำประกันยินยอมให้กำรรถไฟแห่ งประเทศไทย
หรื อ นำยจ้ำง หรื อ เจ้ำหน้ำที่ผูจ้ ่ ำยเงิ น ที่ผูค้ ้ ำประกัน มีสิ ท ธิ ได้รับทุ ก ประเภท หั ก เงิ นได้รำยเดื อ น เงิ นเดื อ น เงิ นค่ ำ ตอบแทนควำมชอบ
ในกำรทำงำน เงินชดเชย เงินสงเครำะห์ครั้งเดียว (เงินบำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบำนำญ) เงินบำนำญตกทอด เงินสงเครำะห์ตก
ทอดแก่ทำยำท เงินสงเครำะห์ครั้งเดียวตกทอด เงินค่ำทำงำนล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้ำย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่
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ทำยำทและยินยอมให้หักเงิ นที่ต่ ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงินจ่ำยค่ำครองชีพตำมที่กฎหมำยกำหนด หรื อ เงินพึงได้
ทุกประเภทจำกกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง เพื่อชำระหนี้ ให้แก่ผใู ้ ห้กูจ้ นครบถ้วน โดยถือหนังสื อสัญญำค้ ำประกันเงินกูฉ้ บับนี้
เป็ นหลักฐำนควำมยินยอมของผูค้ ้ ำประกัน เพื่อให้ผใู ้ ห้กูร้ ับเงินที่ผคู ้ ้ ำประกันต้องชำระหนี้ ในฐำนะผูค้ ้ ำประกัน หรื อเพื่อให้กำรรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง ชำระหนี้แทนผูก้ ู้ และควำมยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป จนกว่ำผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชำระหนี้ ครบถ้วนตำมหนังสื อสัญญำกู้
เงินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ ตำม ข้อ 1.
ข้ อ 5. ผูค้ ้ ำประกันยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ผคู ้ ้ ำประกันออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของผูใ้ ห้กู้ ลำออกจำกกำรเป็ นสมำชิกของผูใ้ ห้กู้ หรื อ
พ้นจำกกำรเป็ นสมำชิกของผูใ้ ห้กู้ตำมข้อ บังคับของผูใ้ ห้กูท้ ุกกรณี ไม่เป็ นเหตุ ให้ผูค้ ้ ำประกันหลุ ดพ้นจำกกำรค้ ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผูท้ ี่
ผูค้ ้ ำประกันได้ค้ ำประกันไว้น้ ีจะได้จดั ให้สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำรผูใ้ ห้กู้ เห็นสมควรเข้ำเป็ นผูค้ ้ ำประกันแทนผูค้ ้ ำประกัน
ข้ อ 6. กำรค้ ำประกันหนี้ เงินกูส้ ำมัญตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ เป็ นหนี้ อนั สมบูรณ์ ย่อมผูกพันผูค้ ้ ำประกันอย่ำงสมบูรณ์ แม้ถึ ง
หำกจะบังเกิดข้ออ้ำงขึ้นหรื อปรำกฏว่ำผูก้ ูเ้ ป็ นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ล้มละลำย ตำมกฎหมำยล้มละลำย หรื อลูกหนี้
เข้ำทำสัญญำกูเ้ งินสำมัญด้วยควำมสำคัญผิดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ตำม ทั้งในขณะยืน่ กูเ้ งินสำมัญเพื่อกำรศึกษำ หรื อภำยหลังกำรกูเ้ งินสำมัญเพื่อ
กำรศึกษำ ทั้งนี้ โดยไม่ตอ้ งคำนึ งถึงว่ำในขณะที่ทำสัญ ญำค้ ำประกันนี้ ผูค้ ้ ำประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์
ล้มละลำย หรื อสำคัญผิดนั้นๆหรื อไม่ ซึ่งเหตุดงั กล่ำวไม่ทำให้ผคู ้ ้ ำประกันพ้นจำกควำมรับผิด
ข้ อ 7. หำกผูค้ ้ ำประกันย้ำยที่อยูจ่ ำกที่ได้แจ้งไว้ตำมสัญญำค้ ำประกันเงินกูส้ ำมัญฉบับนี้ ผูค้ ้ ำประกันจะแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ รำบเป็ นหนังสื อ
ทันที
ข้ อ 8. ผูค้ ้ ำประกันรับทรำบและยอมรั บผูก พันปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสั่ง และมติของผูใ้ ห้กู้ รวมถึ ง
ข้อตกลง และบันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่ งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสัญญำนี้ และกรณีผคู ้ ้ ำประกันต้องออกจำกงำนกำรรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อออกจำกงำนประจำ หรื อพ้นจำกสมำชิกภำพ
ของผูใ้ ห้กตู้ ำมข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ ผูค้ ้ ำประกันต้องจัดกำรชำระหนี้สินตำมควำมรับผิดของผูค้ ้ ำประกันตำมสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้ให้เสร็ จสิ้ น
เสี ยก่อน
ผูค้ ้ ำประกันได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้ดีแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)............................................................ผูค้ ้ ำประกัน
(............................................................)

(ลงชื่อ).........................................................พยำน
(............................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยำน
ข้ำพเจ้ำคู่สมรสของผูค้ ้ ำประกัน ทรำบข้อควำมในหนังสื อสัญญำค้ ำประกันเงินกูน้ ้ ี
(..............................................................)
โดยละเอียดแล้ว และยินยอมให้ผคู ้ ้ ำประกัน ทำหนังสื อสัญญำค้ ำประกันเงินกูส้ ำมัญ
และปฏิ บตั ิ ตำมสัญ ญำนี้ ทุก ประกำร และควำมยินยอมของผูค้ ้ ำประกันตำมสั ญ ญำ
ค้ ำประกันฉบับนี้ ถือเป็ นควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำด้วย
(ลงชื่อ)....................................................... คู่สมรสผูค้ ้ ำประกัน
(.......................................................)
คำเตือน ผู้ลงลำยมือชื่ อต้องเป็ นบุคคลตำมชื่ อทีร่ ะบุไว้จริง มิฉะนั้นจะมีควำมผิดทำงอำญำ
เอกสำรแนบหนังสื อสั ญญำคำ้ ประกัน
1. สำเนำบัตรประจำตัวหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอำยุและมีตรำประทับของกำรรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสำเนำถูกต้อง
2. สำเนำใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีสถำนภำพสมรส 5 (หย่ำ) ให้แนบสำเนำใบหย่ำ รับรองสำเนำถูกต้อง)
3. สำเนำบัตรประจำตัว (บัตรรถไฟ) ของคู่สมรส รับรองสำเนำถูกต้อง กรณีไม่มีบตั รรถไฟ ให้ใช้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน รับรอง
สำเนำถูกต้อง พร้อมแนบสำเนำทะเบียนสมรส (กรณีสลิปเงินเดือนปรำกฏว่ำรับเงินสงเครำะห์บุตรแต่ไม่มีภรรยำ ต้องแนบหนังสื อรับรอง
บุตร รับรองสำเนำถูกต้อง)
4. กรณีสำมีหรื อภรรยำทำงำนรถไฟฯให้แนบสำเนำทะเบียนสมรส รับรองสำเนำถูกต้อง
พยำน 1. พยำนต้องเป็ นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น
2. พยำนต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ ำประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญำ
พิมพ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม พ.ศ. 2559

เรียน สมำชิกสหกรณ์ ฯ ทุกท่ ำน
สั ญญำเงินกู้สำมัญ มีท้ังหมด 4 แผ่ น ดังนี้
- สั ญญำเงินกู้มี 2 แผ่ น หน้ ำ-หลัง
- สั ญญำคำ้ ประกันมี 2 แผ่ น หน้ ำ-หลัง
รวมมีสัญญำเงินกู้ท้ังหมด 6 แผ่ น

