รับที่................................... วันที่.....................................
หนังสื อสัญญาเงินกูเ้ ลขที่ ......................../......................
วันที่.................................................................................

 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
 ออมทรัพย์ธรรมดา เลขที่..................................................
 ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่..................................................
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...............................................
สาขา................................เลขที่บญั ชี..............................................

สหกรณ์ ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์ ตาม
ประมวลรั ษฎากร

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อสั ญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อช่ วยเหลือสมาชิกที่ก้ เู งินจากสถาบันการเงินอื่น
ทาที่..................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า.......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด เลข
ทะเบียนที่  เลข ทสค.  เลขประจาตัวบัตรประชาชน  อายุ.................ปี
เป็ น  พนักงาน รฟท.  ลูกจ้างประจา รฟท.  อื่นๆ...............................................................
สถานภาพ โสด  สมรส  หย่า  หม้าย ตาแหน่ง............................................สังกัด..........................................โทรศัพท์...................................
ได้รับเงินได้รายเดือน.............................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่................หมู่ที่.........ซอย..................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
โทรศัพท์บา้ น........................................../ที่ทางาน....................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้ เรี ยกว่า “ผู้ก้ ”ู ฝ่ ายหนึ่ง ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ และทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ู” เพื่อเป็ นหลักฐานการกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่กเู ้ งินจากสถาบันการเงินอื่น มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูก้ ูข้ อกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ จากผูใ้ ห้กู้ จานวนเงิน....................................บาท (..............................................................................)
โดยผูก้ ไู ้ ด้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าวนี้ ไปจากผูใ้ ห้กถู้ ูกต้องครบถ้วนแล้ว ในวันทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ฉบับนี้ เป็ นหนี้ อนั สมบูรณ์
และผูก้ ขู ้ อรับรองว่าผูก้ ูไ้ ม่เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ และไม่ได้กเู้ งินด้วยความสาคัญผิด การกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ
ตามสัญญาฉบับนี้ ผูก้ สู ้ ญ
ั ญาว่าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เพื่อ  ชาระหนี้ เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินได้แก่ ...........................................................................................
กรณี ผกู ้ ูไ้ ม่สามารถกูเ้ งินได้ตามจานวนเงินดังกล่าว ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กูป้ รับยอดเงินกูใ้ ห้ตรงตามสิ ทธิของผูก้ ูไ้ ด้
ข้ อ 2. ผูก้ ูม้ ีหนี้ สินที่ตอ้ งหักจากเงินได้รายเดือนในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้  เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ ามัญ  เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ เงินกูส้ ามัญโครงการอื่นๆ......... ............................................................................................................................................................
ข้ อ 3. ผูก้ ูส้ ัญญาว่าจะชาระคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนๆละเท่ากันทุกวันสิ้ นเดือน งวดละ.........................บาท (.......................................
......................................................................) ยกเว้นงวดสุ ดท้าย จานวนเงิน............................บาท (.................................................................)พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ.................ต่อปี รวม...................งวด ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน........................................พ.ศ......................เป็ นต้นไป จนกว่าจะ
ชาระหนี้ ครบถ้วนตามสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ และหากผูก้ ูไ้ ม่ได้ระบุจานวนงวดผ่อนชาระ ให้ถือว่า ผูก้ ูต้ กลงและยินยอมผ่อนชาระต้นเงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกูต้ ามจานวนงวดที่ผใู ้ ห้กูก้ าหนดให้ผอ่ นชาระได้ และกรณี ผใู ้ ห้กูป้ รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้
ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กูป้ รับเพิ่มหรื อลดอัตรา
ดอกเบี้ยได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้กูไ้ ม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ ูท้ ราบล่วงหน้า
ข้ อ 4. ผูก้ ูข้ อนาเงินค่าหุ น้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กใู้ นปัจจุบนั จานวน...........................บาท (.................................................................) และหุน้
ของผูก้ ทู ้ ี่จะมีข้ นึ ในอนาคตทั้งหมด มาเป็ นหลักประกันเงินกูส้ ามัญตามสัญญาฉบับนี้ และขอเสนอหลักประกันเพิ่มเติม ดังนี้
บุคคลค้ าประกัน สมุดบัญชีเงินฝากจานาเป็ นประกัน อื่นๆ.................................................................................................................
คาเตือน! สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้ค้าประกันสาหรับผู้ก้ มู ากกว่ าสามคนเวลาเดียวกันไม่ ได้

ที่
1
2

3

ชื่ อ - สกุล

เลข
ทะเบียน
สมาชิก

ตาแหน่ ง
และสังกัด

เงินได้
รายเดือน

ทุน
เรื อนหุ้น

เป็ นผู้คา้ ประกันรายอื่น ข้ าพเจ้ าผูกพันตนคา้ ประกัน
ตามหนังสื อสัญญา
ตามคาขอกู้ข้างต้ นจึงลง
คา้ ประกันทีแ่ ละชื่ อผู้ก้ ู ลายมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน

หน้าที่ 2
ในกรณี หนี้ เงินกูต้ ามสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ฉบับนี้ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนไม่ว่ากรณี ใดๆ ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้นาเงินค่าหุ น้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยู่
ในขณะที่หนี้ เงินกูถ้ ึงกาหนดชาระ หักกลบลบหนี้ ของผูก้ ูท้ ี่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กไู้ ด้ เมื่อผูก้ พู้ น้ จากสมาชิกภาพของผูใ้ ห้กู้
ข้ อ 5. ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กูห้ กั ดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกู ้ ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกูถ้ ึ งวันสิ้ นเดื อนของทุกเดือน จนกว่าจะ
ชาระหนี้ ครบถ้วน
ข้ อ 6. ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน ที่ผกู ้ ูม้ ีสิทธิ ได้รับทุกประเภท หักเงิน ได้รายเดือนของผูก้ ู้
เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ผใู ้ ห้กู้ และกรณีที่ผกู ้ ูอ้ อกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรื องานประจา หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวิต หรื อลาออกจากการเป็ น
สมาชิกของผูใ้ ห้กู ้ หรื อพ้นจากการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ และระเบียบของผูใ้ ห้กู้ และยังมีหนี้ เงินกูค้ า้ งชาระอยู่กบั ผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ูย้ ินยอมให้การ
รถไฟฯหรื อนายจ้างหักเงิน ได้รายเดือ น เงิน เดื อ น เงิน ค่า ตอบแทนความชอบในการทางาน เงิน ชดเชย เงิ นสงเคราะห์ค รั้งเดี ยว (เงินบาเหน็จ) เงิน
สงเคราะห์รายเดือน(เงินบานาญ) เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดี ยวตกทอด เงินค่าทางานล่วงเวลา เงินค่า
ทางานวันหยุด เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยินยอมให้หกั เงินที่ต่ากว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงินจ่ายค่าครองชีพตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเงินพึงได้ทุกประเภทจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ ผใู ้ ห้กู ้
จนครบถ้วน โดยถือหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ เป็ นหลักฐานความยินยอมของผูก้ ู้ เพื่อให้ผใู ้ ห้กูร้ ับเงินของผูก้ ูท้ ี่มีอยู่ในการรถไฟแห่ งประเทศไทยหรื อ
เพื่อให้การรถไฟแห่ งประเทศไทยหรื อนายจ้าง ชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ และความยินยอมนี้ ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วนตามสัญญา
ฉบับนี้
ข้ อ 7. หากผูก้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ อันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูไ้ ม่ว่ากรณีใดๆ ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้
ถือว่าหนี้ เงินกูน้ ้ ี เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้ อ 8. ถ้าผูก้ ูไ้ ม่สามารถชาระหนี้ ได้ไม่ว่ากรณี ใด หรื อจะขอโอนหรื อย้ายหรื อออกจากงานการรถไฟฯ หรื องานประจา หรื อขาดจากสมาชิกภาพ
ของผูใ้ ห้กูต้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ูจ้ ะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผใู ้ ห้กูท้ ราบ และผูก้ ูย้ ินยอมให้ผใู ้ ห้กูห้ ักเงินค่าหุ ้น
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจากผูใ้ ห้กหู้ รื อการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ สินซึ่ งผูก้ ูม้ ีอยู่กบั ผูใ้ ห้กูใ้ ห้เสร็ จสิ้ น
เสี ยก่ อน ถ้าผูก้ ูไ้ ม่ดาเนิ นการดังกล่าว ผูก้ ูย้ ินยอมให้เจ้าหน้า ที่ผจู ้ ่ ายเงิน หัก เงินได้รายเดือ น เงินค่าตอบแทนความชอบในการทางาน เงินชดเชย เงิน
สงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบานาญ) เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตก
ทอด เงินค่าทางานล่วงเวลา เงินค่าทางานวันหยุด เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน(ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยินยอมให้หักเงินที่
ต่ากว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงินจ่ายค่าครองชีพตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเงินพึงได้ทุกประเภทจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อ
นายจ้าง จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้กูจ้ นกว่าผูใ้ ห้กจู ้ ะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วน
ข้ อ 9. ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้ถือว่า หนี้ เงินกูข้ องผูก้ เู ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
เมื่อมีกรณี ใดๆดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น
9.1. เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื องานประจา หรื อออกจากการเป็ นสมาชิกผูใ้ ห้กู้ หรื อขาดจาก
สมาชิกภาพของผูใ้ ห้กู ้ หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กไู ้ ม่ว่าเพราะเหตุใด ผูก้ ตู ้ อ้ งชาระหนี้ ให้กบั ผูใ้ ห้กคู ้ รบถ้วนก่อน
9.2. เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนิ นการผูใ้ ห้กวู ้ ่า ผูก้ นู ้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
9.3. เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการผูใ้ ห้กู ้ เห็ นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ ี เกิ ดบกพร่ อง และผูก้ ูม้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการผูใ้ ห้กกู้ าหนด
9.4. เมื่อผูก้ คู ้ า้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินกูห้ รื อดอกเบี้ยเงินกูต้ ิดต่อกันเป็ นเวลาสองเดื อน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้
ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ งๆ
9.5. เมื่อผูก้ ไู้ ด้แสดงเจตนายกเลิกความยินยอมหักเงินได้รายเดือนของผูก้ ตู้ ่อการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง ตามที่ได้แสดง
เจตนายินยอมตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
ข้ อ 10. ผูก้ รู ้ ับทราบและยอมรับผูกพันปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติของผูใ้ ห้กู ้ รวมถึ งข้อตกลง และบันทึก
ข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่ งประเทศไทยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ และกรณี
ผูก้ ตู ้ อ้ งออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อออกจากงานประจา หรื อพ้นจากสมาชิกภาพของผูใ้ ห้กูต้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ูต้ อ้ งจัดการชาระ
หนี้ สินตามสัญญาฉบับนี้ ซ่ ึ งผูก้ มู ้ ีอยูต่ ่อผูใ้ ห้กใู ้ ห้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ข้ อ 11. เมือ่ ผูใ้ ห้กูจ้ ่ายเงินกูใ้ ห้ผกู ้ ูไ้ ม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็ค หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูก้ ูห้ รื อมอบอานาจให้ผรู ้ ับมอบอานาจมารับเงิน
แทนผูก้ ู ้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผูก้ ู้ ที่ผกู ้ ูไ้ ด้แจ้งต่อผูใ้ ห้กู้ ให้ถือว่าผูก้ ูไ้ ด้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่า การจ่ายเงินดังกล่าวเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ ผูก้ ูข้ อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ ท้งั สิ้ น
ข้ อ 12. ผูก้ ูข้ อรับรองว่าผูก้ ูไ้ ม่อยูใ่ นระหว่างถูกฟ้องคดีลม้ ละลายหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่อย่างใด และขอรับรองว่าข้อความที่ ผกู ้ ูไ้ ด้ระบุใน
คาขอกูเ้ งินสามัญและหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญฉบับนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ
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หนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ฉบับนี้ ทาขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ มอบให้ผกู ้ ยู้ ดึ ถือไว้
หนึ่งฉบับ และมอบให้ผใู ้ ห้กยู้ ดึ ถือไว้เป็ นหลักฐานหนึ่งฉบับ ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).........................................................ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้ความยินยอม
(..................................................................)

(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(...............................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้าคู่สมรสของผูก้ ูท้ ราบข้อความในหนังสื อสัญญาเงินกูน้ ้ ี โดยละเอียด
(..........................................................) และพยาน
แล้ว และยิน ยอมให้ผูก้ ู้ กู้เ งิ นและปฏิ บตั ิ ตามสัญ ญานี้ ทุก ประการ และความ
ยินยอมของผูก้ ูต้ ามสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ถือเป็ นความยินยอมของข้าพเจ้าด้วย
(ลงชื่อ)........................................................ ผูจ้ ดั การ
(ลงชื่อ)..................................................คู่สมรสผูก้ ูท้ ี่จดทะเบียนสมรสหรื อ
(...........................................................) สอ.สร.รฟท.
(...................................................) คู่สมรสผูก้ ทู้ ี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้องเป็ นบุคคลตามชื่ อที่ระบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาคาขอกูน้ ้ ี แล้ว  เห็นสมควรให้กไู้ ด้
 ไม่สมควรให้กเู ้ พราะ.......................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(....................................................................)

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

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

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

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

เอกสารแนบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรประจาตัวหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอายุและมีตรา
ประทับของการรถไฟฯ ที่ชดั เจน รับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสาเนาถูกต้อง (แนบ
ต้นฉบับใบแจ้ งยอดเงินเดื อนทุกครั้ ง) (กรณี สถานภาพสมรส 5 (หย่า) ให้
แนบสาเนาใบหย่า รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู(้ กรณี สลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์
บุตรแต่ไม่มีภรรยา ต้องแนบหนังสื อรับรองบุตร)รับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัว (บัตรรถไฟ) ของคู่สมรสที่ไ ม่หมดอายุ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
5. กรณีสามีหรื อภรรยาทางานรถไฟฯ ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ).........................................................ผูร้ ับเงินกู้
(..............................................................)
รับเงินกูว้ นั ที่......................................................

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(..............................................................)
จ่ายเงินวันที่.......................................................

รับที่................................... วันที่.....................................
หนังสื อสัญญาเงินกูเ้ ลขที่ ......................../......................
วันที่.................................................................................

 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
 ออมทรัพย์ธรรมดา เลขที่..................................................
 ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่..................................................
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...............................................
สาขา................................เลขที่บญั ชี..............................................

สหกรณ์ ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์ ตาม
ประมวลรั ษฎากร

สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อสั ญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อช่ วยเหลือสมาชิกที่ก้ เู งินจากสถาบันการเงินอื่น
ทาที่..................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า.......................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด เลข
ทะเบียนที่  เลข ทสค.  เลขประจาตัวบัตรประชาชน  อายุ.................................ปี
เป็ น  พนักงาน รฟท.  ลูกจ้างประจา รฟท.  อื่นๆ...............................................................
สถานภาพ โสด  สมรส  หย่า  หม้าย ตาแหน่ง............................................สังกัด..........................................โทรศัพท์...................................
ได้รับเงินได้รายเดือน.............................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่................หมู่ที่.........ซอย..................................ถนน............................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย.์ ............... .................
โทรศัพท์บา้ น........................................../ที่ทางาน....................................................โทรศัพท์มือถือ..................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้ เรี ยกว่า “ผู้ก้ ”ู ฝ่ ายหนึ่ง ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ และทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ู” เพื่อเป็ นหลักฐานการกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษเพื่อ
ช่วยเหลือสมาชิกที่กเู ้ งินจากสถาบันการเงินอื่น มีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูก้ ขู ้ อกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ จากผูใ้ ห้กู้ จานวนเงิน....................................บาท (..............................................................................)
โดยผูก้ ไู ้ ด้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าวนี้ ไปจากผูใ้ ห้กถู ้ ูกต้องครบถ้วนแล้ว ในวันทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ฉบับนี้ เป็ นหนี้ อนั สมบูรณ์
และผูก้ ขู ้ อรับรองว่าผูก้ ไู ้ ม่เป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ และไม่ได้กเู้ งินด้วยความสาคัญผิด การกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ
ตามสัญญาฉบับนี้ ผูก้ สู ้ ญ
ั ญาว่าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เพื่อ  ชาระหนี้ เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินได้แก่ ...........................................................................................
กรณี ผกู ้ ไู ้ ม่สามารถกูเ้ งินได้ตามจานวนเงินดังกล่าว ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กปู้ รับยอดเงินกูใ้ ห้ตรงตามสิ ทธิของผูก้ ไู้ ด้
ข้ อ 2. ผูก้ มู ้ ีหนี้ สินที่ตอ้ งหักจากเงินได้รายเดือนในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้  เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ ามัญ  เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ เงินกูส้ ามัญโครงการอื่นๆ......... ............................................................................................................................................................
ข้ อ 3. ผูก้ สู ้ ัญญาว่าจะชาระคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนๆละเท่ากันทุกวันสิ้ นเดือน งวดละ.........................บาท (.......................................
......................................................................) ยกเว้นงวดสุ ดท้าย จานวนเงิน............................บาท (................................................................ .)พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ.................ต่อปี รวม...................งวด ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน........................................พ.ศ......................เป็ นต้นไป จนกว่า
จะชาระหนี้ ครบถ้วนตามสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ และหากผูก้ ไู ้ ม่ได้ระบุจานวนงวดผ่อนชาระ ให้ถือว่าผูก้ ตู ้ กลงและยินยอมผ่อนชาระต้นเงินกู้
และดอกเบี้ยเงินกูต้ ามจานวนงวดที่ผใู ้ ห้กูก้ าหนดให้ผ่อนชาระได้ และกรณี ผใู ้ ห้กูป้ รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ ผูก้ ูย้ ินยอมให้ผใู ้ ห้กูป้ รับเพิ่มหรื อลดอัตรา
ดอกเบี้ยได้ทนั ที โดยผูใ้ ห้กไู ้ ม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ ทู ้ ราบล่วงหน้า
ข้ อ 4. ผูก้ ขู ้ อนาเงินค่าหุ น้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กใู้ นปัจจุบนั จานวน...........................บาท (.................................................................) และหุน้
ของผูก้ ทู ้ ี่จะมีข้ นึ ในอนาคตทั้งหมด มาเป็ นหลักประกันเงินกูส้ ามัญตามสัญญาฉบับนี้ และขอเสนอหลักประกันเพิ่มเติม ดังนี้
บุคคลค้ าประกัน สมุดบัญชีเงินฝากจานาเป็ นประกัน อื่นๆ................................................................................................................................
คาเตือน! สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้ค้าประกันสาหรับผู้ก้ มู ากกว่ าสามคนเวลาเดียวกันไม่ ได้

ที่
1
2

3

ชื่ อ - สกุล

เลข
ทะเบียน
สมาชิก

ตาแหน่ ง
และสังกัด

เงินได้
รายเดือน

ทุน
เรื อนหุ้น

เป็ นผู้คา้ ประกันรายอื่น ข้ าพเจ้ าผูกพันตนคา้ ประกัน
ตามหนังสื อสัญญา
ตามคาขอกู้ข้างต้ นจึงลง
คา้ ประกันทีแ่ ละชื่ อผู้ก้ ู ลายมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน
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ในกรณี หนี้ เงินกูต้ ามสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ฉบับนี้ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนไม่ว่ากรณี ใดๆ ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้นาเงินค่าหุ น้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยู่
ในขณะที่หนี้ เงินกูถ้ ึงกาหนดชาระ หักกลบลบหนี้ ของผูก้ ทู ้ ี่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กไู ้ ด้ เมื่อผูก้ พู ้ น้ จากสมาชิกภาพของผูใ้ ห้กู้
ข้ อ 5. ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กหู ้ กั ดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกู ้ ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกูถ้ ึ งวันสิ้ นเดื อนของทุกเดือน จนกว่าจะ
ชาระหนี้ ครบถ้วน
ข้ อ 6. ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง หรื อเจ้า หน้าที่ผจู ้ ่ายเงินที่ผกู ้ ูม้ ีสิทธิ ได้รับทุกประเภท หักเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ผใู ้ ห้กู ้ และกรณี ที่ผกู ้ อู ้ อกจากงานการรถไฟแห่ งประเทศไทยหรื องานประจา หรื อปลดเกษี ยณ หรื อเสี ยชี วิต หรื อลาออกจากการเป็ น
สมาชิกของผูใ้ ห้กู ้ หรื อพ้นจากการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู ้ และระเบียบของผูใ้ ห้กู ้ และยังมีหนี้ เงินกูค้ า้ งชาระอยู่กบั ผูใ้ ห้กู ้ ผูก้ ูย้ ินยอมให้การ
รถไฟฯหรื อนายจ้างหักเงิน ได้รายเดื อ น เงิน เดื อ น เงิ น ค่า ตอบแทนความชอบในการทางาน เงิน ชดเชย เงิ นสงเคราะห์ค รั้งเดี ยว (เงิ นบาเหน็ จ) เงิน
สงเคราะห์รายเดือน(เงินบานาญ) เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดี ยวตกทอด เงินค่าทางานล่ วงเวลา เงินค่า
ทางานวันหยุด เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยินยอมให้หกั เงินที่ต่ากว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงินจ่ายค่าครองชีพตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเงินพึงได้ทุกประเภทจากการรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ ให้แก่ ผใู ้ ห้กู้
จนครบถ้วน โดยถือหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ เป็ นหลักฐานความยินยอมของผูก้ ู ้ เพื่อให้ผใู ้ ห้กูร้ ับเงินของผูก้ ูท้ ี่มีอยู่ในการรถไฟแห่ งประเทศไทยหรื อ
เพื่อให้การรถไฟแห่ งประเทศไทยหรื อนายจ้าง ชาระหนี้ แทนผูก้ ู ้ และความยินยอมนี้ ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วนตามสัญญา
ฉบับนี้
ข้ อ 7. หากผูก้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ อันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูไ้ ม่ว่ากรณีใดๆ ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้
ถือว่าหนี้ เงินกูน้ ้ ี เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้ อ 8. ถ้าผูก้ ไู ้ ม่สามารถชาระหนี้ ได้ไม่ว่ากรณี ใด หรื อจะขอโอนหรื อย้ายหรื อออกจากงานการรถไฟฯ หรื องานประจา หรื อขาดจากสมาชิกภาพ
ของผูใ้ ห้กตู ้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กู้ ผูก้ จู้ ะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบ และผูก้ ูย้ ิ นยอมให้ผใู ้ ห้กูห้ ักเงินค่าหุ ้น
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจากผูใ้ ห้กหู้ รื อการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ สินซึ่ งผูก้ ูม้ ีอยู่กบั ผูใ้ ห้กูใ้ ห้เสร็ จสิ้ น
เสี ยก่ อน ถ้าผูก้ ูไ้ ม่ดาเนิ นการดังกล่าว ผูก้ ูย้ ินยอมให้เจ้าหน้า ที่ผจู ้ ่ ายเงิน หัก เงิน ได้รายเดือ น เงินค่าตอบแทนความชอบในการทางาน เงินชดเชย เงิน
สงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบานาญ) เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดี ยวตก
ทอด เงินค่าทางานล่วงเวลา เงินค่าทางานวันหยุด เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน(ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท และยินยอมให้หักเงินที่
ต่ากว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงินจ่ายค่าครองชีพตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเงินพึงได้ทุกประเภทจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อ
นายจ้าง จ่ายให้แก่ผใู ้ ห้กจู ้ นกว่าผูใ้ ห้กจู ้ ะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วน
ข้ อ 9. ผูก้ ยู ้ นิ ยอมให้ถือว่า หนี้ เงินกูข้ องผูก้ เู ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
เมื่อมีกรณี ใดๆดังต่อไปนี้ เกิดขึ้น
9.1. เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื องานประจา หรื อออกจากการเป็ นสมาชิกผูใ้ ห้กู้ หรื อขาดจาก
สมาชิกภาพของผูใ้ ห้กู ้ หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิ กของผูใ้ ห้กไู ้ ม่ว่าเพราะเหตุใด ผูก้ ตู ้ อ้ งชาระหนี้ ให้กบั ผูใ้ ห้กคู ้ รบถ้วนก่อน
9.2. เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนิ นการผูใ้ ห้กวู ้ ่า ผูก้ นู ้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
9.3. เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการผูใ้ ห้กู ้ เห็ นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ ี เกิ ดบกพร่ อง และผูก้ ูม้ ิได้จดั การแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการผูใ้ ห้กกู้ าหนด
9.4. เมื่อผูก้ คู ้ า้ งส่ งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินกูห้ รื อดอกเบี้ยเงินกูต้ ิดต่อกันเป็ นเวลาสองเดื อน หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้
ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่ งๆ
9.5. เมื่อผูก้ ไู้ ด้แสดงเจตนายกเลิกความยินยอมหักเงินได้รายเดือนของผูก้ ตู้ ่อการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง ตามที่ได้แสดง
เจตนายินยอมตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้
ข้ อ 10. ผูก้ รู ้ ับทราบและยอมรับผูกพันปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติของผูใ้ ห้กู้ รวมถึงข้อตกลง และบันทึก
ข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่ งประเทศไทยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ และกรณี
ผูก้ ตู ้ อ้ งออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อออกจากงานประจา หรื อพ้นจากสมาชิกภาพของผูใ้ ห้ กูต้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ูต้ อ้ งจัดการชาระ
หนี้ สินตามสัญญาฉบับนี้ ซ่ ึ งผูก้ มู ้ ีอยูต่ ่อผูใ้ ห้กใู ้ ห้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ข้ อ 11. เมื่อผูใ้ ห้กจู้ ่ายเงินกูใ้ ห้ผกู ้ ไู้ ม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็ค หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผูก้ หู้ รื อมอบอานาจให้ผรู ้ ับมอบอานาจมารับเงิน
แทนผูก้ ู ้ หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากผูก้ ู้ ที่ผกู ้ ไู้ ด้แจ้งต่อผูใ้ ห้กู้ ให้ถือว่าผูก้ ไู้ ด้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของสัญญานี้ ผูก้ ขู ้ อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ ท้งั สิ้ น
ข้ อ 12. ผูก้ ขู ้ อรับรองว่าผูก้ ไู้ ม่อยูใ่ นระหว่างถูกฟ้องคดีลม้ ละลายหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่อย่างใด และขอรับรองว่าข้อความที่ผกู ้ ไู้ ด้ระบุใน
คาขอกูเ้ งินสามัญและหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญฉบับนี้ เป็ นความจริ งทุกประการ
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หนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ ฉบับนี้ ทาขึ้นสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ มอบให้ผกู ้ ยู้ ดึ ถือไว้
หนึ่งฉบับ และมอบให้ผใู ้ ห้กยู้ ดึ ถือไว้เป็ นหลักฐานหนึ่งฉบับ ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ).........................................................ผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้ความยินยอม
(..................................................................)

(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(...............................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้าคู่สมรสของผูก้ ูท้ ราบข้อความในหนังสื อสัญญาเงินกูน้ ้ ี โดยละเอียด
(..........................................................) และพยาน
แล้ว และยิน ยอมให้ผูก้ ู้ กู้เ งิ นและปฏิ บตั ิ ตามสัญ ญานี้ ทุก ประการ และความ
ยินยอมของผูก้ ตู้ ามสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ ถือเป็ นความยินยอมของข้าพเจ้าด้วย
(ลงชื่อ)........................................................ ผูจ้ ดั การ
(ลงชื่อ)..................................................คู่สมรสผูก้ ูท้ ี่จดทะเบียนสมรสหรื อ
(...........................................................) สอ.สร.รฟท.
(...................................................) คู่สมรสผูก้ ทู้ ี่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้องเป็ นบุคคลตามชื่ อที่ระบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาคาขอกูน้ ้ ี แล้ว  เห็นสมควรให้กไู้ ด้
 ไม่สมควรให้กเู ้ พราะ.......................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(....................................................................)

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

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

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

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

เอกสารแนบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรประจาตัวหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอายุและมีตรา
ประทับของการรถไฟฯ ที่ชดั เจน รับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสาเนาถูกต้อง (แนบ
ต้ นฉบับใบแจ้ งยอดเงินเดื อนทุกครั้ ง) (กรณี สถานภาพสมรส 5 (หย่า) ให้
แนบสาเนาใบหย่า รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู(้ กรณี สลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์
บุตรแต่ไม่มีภรรยา ต้องแนบหนังสื อรับรองบุตร)รับรองสาเนาถูกต้อง
4. สาเนาบัตรประจาตัว (บัตรรถไฟ) ของคู่สมรสที่ไม่หมดอายุ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
5. กรณีสามีหรื อภรรยาทางานรถไฟฯ ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว

(ลงชื่อ).........................................................ผูร้ ับเงินกู้
(..............................................................)
รับเงินกูว้ นั ที่......................................................

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
(..............................................................)
จ่ายเงินวันที่.......................................................

สหกรณ์ได้ รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

ผูค้ ้ าประกันคนที่ ...................
ชื่อ-สกุล ผูค้ ้ าประกัน.............................................
ค้ าประกันในหนังสื อสัญญาเงินกูเ้ ลขที่.................
/.......................ลงวันที่..........................................
ให้กบั ชื่อ-สกุล ผูก้ .ู้ ...............................................

สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อสัญญาคา้ ประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่ วยเหลือสมาชิกที่ก้ เู งินจากสถาบันการเงินอื่น
ทาที่.................................................................
วันที่................................................................
ข้าพเจ้า..............................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จ ากัด เลขทะเบี ย นที่  เลขประจ าตัว บัต รประชาชน 
อายุ............ปี เป็ น  พนักงาน รฟท.  ลูกจ้างประจา รฟท.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ.....................................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย ตาแหน่ง.........................................................สังกัด......................................................
โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รายเดือน.................................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่...........................หมู่ที่............
ซอย........................................ถนน........................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.............................................. ซึ่งต่อไปในหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้
เรี ยกว่า “ผู้คา้ ประกัน” ขอทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษฯ ให้ไว้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้”ู เพื่อเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตามที่ (ชื่อ-สกุล ผูก้ )ู้ .................................................................................................................... ได้กเู้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ
ตามหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ เลขที่.................../....................ลงวันที่...................................................... เป็ นจานวนเงิน
.......................................บาท(.......................................................................................................) พร้ อมดอกเบี้ยตามสัญญากูเ้ งินสามัญ
โครงการพิเศษฯ ในอัตราร้อยละ...................ต่อปี ผ่อนชาระเป็ นงวดรายเดื อนๆละเท่ากันทุ กวันสิ้ นเดื อน งวดละ..........................บาท
(..............................................................................)ยกเว้นงวดสุ ดท้าย.........................บาท (..............................................................................)
จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน จานวน.................งวด เพื่อนาไป................................................................................. ........... จากผูใ้ ห้กู้ และผูก้ ู้
ได้รั บเงิ นกู้ไปจากผูใ้ ห้กู้ครบถ้ว นแล้ว เป็ นหนี้ อัน สมบูรณ์ แม้ห ากผูใ้ ห้กู้จ ะรู ้ ห รื อ ไม่ รู้ว่าผูก้ ู้เ ป็ นบุค คลไร้ ค วามสามารถหรื อ เสมือ นไร้
ความสามารถ ก็หามีผลให้หนี้อนั สมบูรณ์ เป็ นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ โดยผูค้ ้ าประกันยินยอมค้ าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับหนี้เงินกูร้ ายนี้ รวมถึง
ค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันในหนี้สินรายนี้ตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ และหากปรากฏว่าผูก้ ูผ้ ิดสัญญา และ/หรื อ ผิดนัดไม่
ชาระหนี้ ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ย เงิ นกู้ตามสัญญากู้เงิ นดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผูค้ ้ าประกันยอมรั บผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ในฐานะผูค้ ้ า
ประกัน โดยยินยอมชาระหนี้ ท้ งั ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญคืนให้แก่ผใู ้ ห้กู้ จนกว่าผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วนตามจานวนเงินกู้
สามัญโครงการพิเศษฯ ที่ผกู ้ ตู้ อ้ งชาระ
กรณีที่ผกู ้ ไู้ ม่สามารถกูเ้ งินได้ตามจานวนเงินดังกล่าว ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้ผใู ้ ห้กูป้ รับยอดเงินกูใ้ ห้ตรงตามสิ ทธิของผูก้ ไู้ ด้
ข้ อ 2. ผูค้ ้ าประกันยินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวตามข้อ 1. และทราบวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ ที่ผกู ้ ูร้ ะบุไว้ในสัญญากูเ้ งินสามัญ
โครงการพิเศษฯ ในการก่อหนี้ ที่ค้ าประกัน ลักษณะการกูเ้ งิ นสามัญของผูก้ ูต้ ามสัญญา จานวนเงินสู งสุ ด ตามสัญญากู้ และระยะเวลาในการ
ก่อหนี้ ตามสัญญาข้อ 1. ที่ผคู ้ ้ าประกันได้ทาสัญญาค้ าประกัน
ข้ อ 3. ผูค้ ้ าประกันได้ทราบข้อผูกพันของผูก้ ู้ในเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนด
ตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ผูค้ ้ าประกันยอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้ สินและค่าสิ นไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาสัญญากูเ้ งินกับผูใ้ ห้กูไ้ ด้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 4. กรณีที่ผคู ้ ้ าประกันต้องชาระหนี้ ให้แก่ ผใู ้ ห้กูใ้ นฐานะผูค้ ้ าประกันแทนผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย
หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินที่ผคู ้ ้ าประกันมีสิทธิ ได้รับทุกประเภท หักเงินได้รายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการ
ทางาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบานาญ) เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่
ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด เงินค่าทางานล่วงเวลา เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงิน สงเคราะห์แก่ทายาท
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และยินยอมให้หักเงินที่ต่ากว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นเงินจ่ายค่าครองชีพตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเงินพึงได้ทุกประเภท
จากการรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ให้แก่ผใู ้ ห้กจู้ นครบถ้วน โดยถือหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูฉ้ บับนี้ เป็ นหลักฐาน
ความยินยอมของผูค้ ้ าประกัน เพื่อให้ผใู ้ ห้กรู้ ับเงินทีผ่ คู ้ ้ าประกันต้องชาระหนี้ในฐานะผูค้ ้ าประกัน หรื อเพื่อให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อ
นายจ้าง ชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ และความยินยอมนี้ ให้มีอ ยู่ตลอดไป จนกว่าผูใ้ ห้กู้จ ะได้รับชาระหนี้ ค รบถ้ว นตามหนังสื อสั ญ ญากู้เงิ นสามัญ
โครงการพิเศษฯ ตาม ข้อ 1.
ข้ อ 5. ผูค้ ้ าประกันยอมรับผูกพันว่า การที่ผคู ้ ้ าประกันออกจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กู้ ลาออกจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กู้ หรื อ
พ้นจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กตู้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กทู้ ุกกรณี ไม่เป็ นเหตุให้ผคู ้ ้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ผคู ้ ้ า
ประกันได้ค้ าประกันไว้น้ ีจะได้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการผูใ้ ห้กู้ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนผูค้ ้ าประกัน
ข้ อ 6. การค้ าประกันหนี้ เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษฯ ตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ เป็ นหนี้ อนั สมบูรณ์ ย่อมผูกพันผูค้ ้ าประกันอย่าง
สมบูรณ์ แม้ถึงหากจะบังเกิดข้ออ้างขึ้นหรื อปรากฏว่าผูก้ ูเ้ ป็ นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ล้มละลาย ตามกฎหมายล้มละลาย
หรื อลูกหนี้เข้าทาสัญญากูเ้ งินสามัญด้วยความสาคัญผิดอย่างหนึ่ งอย่างใดก็ตาม ทั้งในขณะยื่นกูเ้ งินสามัญหรื อภายหลังการกูเ้ งินสามัญ ทั้งนี้
โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าในขณะที่ทาสัญญาค้ าประกันนี้ ผูค้ ้ าประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรื อสาคัญ
ผิดนั้นๆหรื อไม่ ซึ่งเหตุดงั กล่าวไม่ทาให้ผคู ้ ้ าประกันพ้นจากความรับผิด
ข้ อ 7. หากผูค้ ้ าประกันย้ายที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ตามสัญญาค้ าประกันเงินกูส้ ามัญฉบับนี้ ผูค้ ้ าประกันจะแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบเป็ นหนังสื อ
ทันที
ข้ อ 8. ผูค้ ้ าประกันรับทราบและยอมรั บผูก พันปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติของผูใ้ ห้กู้ รวมถึ ง
ข้อตกลง และบันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่ งประเทศไทยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสัญญานี้ และกรณีผคู ้ ้ าประกันต้องออกจากงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อออกจากงานประจา หรื อพ้นจากสมาชิกภาพ
ของผูใ้ ห้กตู้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ ผูค้ ้ าประกันต้องจัดการชาระหนี้สินตามความรับผิดของผูค้ ้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้เสร็ จสิ้ น
เสี ยก่อน
ผูค้ ้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(............................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
ข้าพเจ้าคู่สมรสของผูค้ ้ าประกัน ทราบข้อความในหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูน้ ้ ี
(..............................................................)
โดยละเอียดแล้ว และยินยอมให้ผคู ้ ้ าประกัน ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
โครงการพิเศษฯ และปฏิบตั ิตามสัญญานี้ทุกประการ และความยินยอมของผูค้ ้ าประกัน
ตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ถือเป็ นความยินยอมของข้าพเจ้าด้วย
(ลงชื่อ)................................................คู่สมรสผูค้ ้ าประกันที่จดทะเบียนสมรส หรื อ
(.................................................) คู่สมรสผูค้ ้ าประกันที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้องเป็ นบุคคลตามชื่ อทีร่ ะบุไว้จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
เอกสารแนบหนังสื อสั ญญาคา้ ประกัน
1. สาเนาบัตรประจาตัวหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอายุและมีตราประทับของการรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีสถานภาพสมรส 5 (หย่า) ให้แนบสาเนาใบหย่า รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาบัตรประจาตัว (บัตรรถไฟ) ของคู่สมรส รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีสลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์บุตรแต่ไม่มีภรรยา ต้อง
แนบหนังสื อรับรองบุตร รับรองสาเนาถูกต้อง)
4. กรณีสามีหรื อภรรยาทางานรถไฟฯให้แนบสาเนาทะเบียนสมรส รับรองสาเนาถูกต้อง
พยาน 1. พยานต้องเป็ นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น
2. พยานต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญา
พิมพ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สหกรณ์ได้ รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

ผูค้ ้ าประกันคนที่ ...................
ชื่อ-สกุล ผูค้ ้ าประกัน.............................................
ค้ าประกันในหนังสื อสัญญาเงินกูเ้ ลขที่.................
/.......................ลงวันที่..........................................
ให้กบั ชื่อ-สกุล ผูก้ .ู้ ...............................................

สหกรณ์ ออมทรั พย์สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อสัญญาคา้ ประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อช่ วยเหลือสมาชิกที่ก้ เู งินจากสถาบันการเงินอื่น
ทาที่.................................................................
วันที่................................................................
ข้าพเจ้า..............................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จ ากัด เลขทะเบี ย นที่  เลขประจ าตัว บัต รประชาชน 
อายุ............ปี เป็ น  พนักงาน รฟท.  ลูกจ้างประจา รฟท.  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ.....................................................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย ตาแหน่ง.........................................................สังกัด......................................................
โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รายเดือน.................................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่...........................หมู่ที่............
ซอย........................................ถนน........................................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์ ........................โทรศัพท์.............................................. ซึ่งต่อไปในหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้
เรี ยกว่า “ผู้คา้ ประกัน” ขอทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษฯ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสื อสัญญาค้ าประกันนี้ เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้”ู เพื่อเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตามที่ (ชื่อ-สกุล ผูก้ )ู้ ................................................................................................................. ... ได้กเู้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ
ตามหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษฯ เลขที่.................../....................ลงวันที่...................................................... เป็ นจานวนเงิน
.......................................บาท(.......................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ยตามสัญญากูเ้ งินสามัญ
โครงการพิเศษฯ ในอัตราร้อยละ...................ต่อปี ผ่อนชาระเป็ นงวดรายเดื อนๆละเท่ากันทุกวันสิ้ นเดื อน งวดละ..........................บาท
(..............................................................................)ยกเว้นงวดสุ ดท้าย................... ......บาท (..............................................................................)
จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน จานวน.................งวด เพื่อนาไป............................................................................................ จากผูใ้ ห้กู้ และผูก้ ู้
ได้รับเงิ นกู้ไปจากผูใ้ ห้กู้ค รบถ้ว นแล้ว เป็ นหนี้ อัน สมบูรณ์ แม้ห ากผูใ้ ห้กู้จ ะรู ้ ห รื อ ไม่ รู้ว่าผูก้ ู้เ ป็ นบุค คลไร้ ค วามสามารถหรื อ เสมือ นไร้
ความสามารถ ก็หามีผลให้หนี้อนั สมบูรณ์ เป็ นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ไม่ โดยผูค้ ้ าประกันยินยอมค้ าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับหนี้ เงินกูร้ ายนี้ รวมถึง
ค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันในหนี้สินรายนี้ตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ และหากปรากฏว่าผูก้ ูผ้ ิดสัญญา และ/หรื อ ผิดนัดไม่
ชาระหนี้ ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงิ นกู้ตามสัญญากู้เงิ นดังกล่าวไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผูค้ ้ าประกันยอมรั บผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ในฐานะผูค้ ้ า
ประกัน โดยยินยอมชาระหนี้ ท้ งั ต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญคืนให้แก่ผใู ้ ห้กู้ จนกว่าผูใ้ ห้กูจ้ ะได้รับชาระหนี้ ครบถ้วนตามจานวนเงินกู้
สามัญโครงการพิเศษฯ ที่ผกู ้ ตู้ อ้ งชาระ
กรณีที่ผกู ้ ไู้ ม่สามารถกูเ้ งินได้ตามจานวนเงินดังกล่าว ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้ผใู ้ ห้กปู้ รับยอดเงินกูใ้ ห้ตรงตามสิ ทธิของผูก้ ไู้ ด้
ข้ อ 2. ผูค้ ้ าประกันยินยอมค้ าประกันหนี้ ดงั กล่าวตามข้อ 1. และทราบวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้ ที่ผกู ้ ูร้ ะบุไว้ในสัญญากูเ้ งินสามัญ
โครงการพิเศษฯ ในการก่อหนี้ ที่ค้ าประกัน ลักษณะการกูเ้ งินสามัญของผูก้ ูต้ ามสัญญา จานวนเงินสู งสุ ดตามสัญญากู้ และระยะเวลาในการ
ก่อหนี้ ตามสัญญาข้อ 1. ที่ผคู ้ ้ าประกันได้ทาสัญญาค้ าประกัน
ข้ อ 3. ผูค้ ้ าประกันได้ทราบข้อผูกพันของผูก้ ู้ในเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนด
ตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ผูค้ ้ าประกันยอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆทุกประการ จนกว่าหนี้ สินและค่าสิ นไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทาสัญญากูเ้ งินกับผูใ้ ห้กไู้ ด้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 4. กรณีที่ผคู ้ ้ าประกันต้องชาระหนี้ ให้แก่ ผใู ้ ห้กูใ้ นฐานะผูค้ ้ าประกันแทนผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกันยินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย
หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินที่ผคู ้ ้ าประกันมีสิทธิ ได้รับทุกประเภท หักเงินได้รายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทนความชอบในการ
ทางาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบานาญ) เงินบานาญตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่
ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด เงินค่าทางานล่วงเวลา เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท
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และยินยอมให้หักเงินที่ต่ากว่า 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็ นเงินจ่ายค่าครองชีพตามที่กฎหมายกาหนด หรื อเงินพึงได้ทุกประเภท
จากการรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหนี้ให้แก่ผใู ้ ห้กจู้ นครบถ้วน โดยถือหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูฉ้ บับนี้ เป็ นหลักฐาน
ความยินยอมของผูค้ ้ าประกัน เพื่อให้ผใู ้ ห้กรู้ ับเงินที่ผคู ้ ้ าประกันต้องชาระหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน หรื อเพื่อให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อ
นายจ้าง ชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ และความยินยอมนี้ ให้มีอ ยู่ตลอดไป จนกว่าผูใ้ ห้กู้จ ะได้รับชาระหนี้ ค รบถ้ว นตามหนังสื อสัญ ญากู้เงิ นสามัญ
โครงการพิเศษฯ ตาม ข้อ 1.
ข้ อ 5. ผูค้ ้ าประกันยอมรับผูกพันว่า การที่ผคู ้ ้ าประกันออกจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กู้ ลาออกจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กู้ หรื อ
พ้นจากการเป็ นสมาชิกของผูใ้ ห้กตู้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กทู้ ุกกรณี ไม่เป็ นเหตุให้ผคู ้ ้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ผคู ้ ้ า
ประกันได้ค้ าประกันไว้น้ ีจะได้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการผูใ้ ห้กู้ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนผูค้ ้ าประกัน
ข้ อ 6. การค้ าประกันหนี้เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษฯ ตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ เป็ นหนี้ อนั สมบูรณ์ ย่อมผูกพันผูค้ ้ าประกันอย่าง
สมบูรณ์ แม้ถึงหากจะบังเกิดข้ออ้างขึ้นหรื อปรากฏว่าผูก้ ูเ้ ป็ นบุคคลไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ล้มละลาย ตามกฎหมายล้มละลาย
หรื อลูกหนี้เข้าทาสัญญากูเ้ งินสามัญด้วยความสาคัญผิดอย่างหนึ่ งอย่างใดก็ตาม ทั้งในขณะยื่นกูเ้ งินสามัญหรื อภายหลังการกูเ้ งินสามัญ ทั้งนี้
โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าในขณะที่ทาสัญญาค้ าประกันนี้ ผูค้ ้ าประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ความสามารถ ถูกศาลสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์ ล้มละลาย หรื อสาคัญ
ผิดนั้นๆหรื อไม่ ซึ่งเหตุดงั กล่าวไม่ทาให้ผคู ้ ้ าประกันพ้นจากความรับผิด
ข้ อ 7. หากผูค้ ้ าประกันย้ายที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ตามสัญญาค้ าประกันเงินกูส้ ามัญฉบับนี้ ผูค้ ้ าประกันจะแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบเป็ นหนังสื อ
ทันที
ข้ อ 8. ผูค้ ้ าประกันรับทราบและยอมรั บผูก พันปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติของผูใ้ ห้กู้ รวมถึ ง
ข้อตกลง และบันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่ งประเทศไทยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ว และขอถื อว่าเป็ น
ส่ วนหนึ่งของสัญญานี้ และกรณีผคู ้ ้ าประกันต้องออกจากงานการรถไฟแห่ งประเทศไทย หรื อออกจากงานประจา หรื อพ้นจากสมาชิกภาพ
ของผูใ้ ห้กตู้ ามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ ผูค้ ้ าประกันต้องจัดการชาระหนี้สินตามความรับผิดของผูค้ ้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้เสร็ จสิ้ น
เสี ยก่อน
ผูค้ ้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(............................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
ข้าพเจ้าคู่สมรสของผูค้ ้ าประกัน ทราบข้อความในหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูน้ ้ ี
(..............................................................)
โดยละเอียดแล้ว และยินยอมให้ผคู ้ ้ าประกัน ทาหนังสื อสัญญาค้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
โครงการพิเศษฯ และปฏิบตั ิตามสัญญานี้ทุกประการ และความยินยอมของผูค้ ้ าประกัน
ตามสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ ถือเป็ นความยินยอมของข้าพเจ้าด้วย
(ลงชื่อ)................................................คู่สมรสผูค้ ้ าประกันที่จดทะเบียนสมรส หรื อ
(.................................................) คู่สมรสผูค้ ้ าประกันที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้องเป็ นบุคคลตามชื่ อทีร่ ะบุไว้จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
เอกสารแนบหนังสื อสั ญญาคา้ ประกัน
1. สาเนาบัตรประจาตัวหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอายุและมีตราประทับของการรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสาเนาถูกต้อง
2. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีสถานภาพสมรส 5 (หย่า) ให้แนบสาเนาใบหย่า รับรองสาเนาถูกต้อง)
3. สาเนาบัตรประจาตัว (บัตรรถไฟ) ของคู่สมรส รับรองสาเนาถู กต้อง (กรณีสลิปเงินเดือนปรากฏว่ารับเงินสงเคราะห์บุตรแต่ไม่มีภรรยา ต้อง
แนบหนังสื อรับรองบุตร รับรองสาเนาถูกต้อง)
4. กรณีสามีหรื อภรรยาทางานรถไฟฯให้แนบสาเนาทะเบียนสมรส รับรองสาเนาถูกต้อง
พยาน 1. พยานต้องเป็ นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น
2. พยานต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญา
พิมพ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ฯ ทุกท่ าน
สั ญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษฯ (สี ฟ้า) มีท้ังหมด 4 แผ่ น ดังนี้
- สั ญญาเงินกู้มี 2 แผ่ น (แผ่นแรก หน้ า-หลัง(1-2) , แผ่นที่สอง หน้ าเดียว(3) )
- สั ญญาคา้ ประกันมี 2 แผ่ น หน้ า-หลัง
รวมมีสัญญาเงินกู้ท้ังหมด 6 แผ่ น

