
 

ช่ือ-สกุล ผู้ค ้ำประกัน............................................. 
ค ้ำประกันในหนังสือสัญญำเงินกูเ้ลขที่................. 
/.......................ลงวันที่.......................................... 
ให้กับ ช่ือ-สกุล ผู้กู้................................................ 
 

 
 

 

หนังสือสัญญาค ้าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ้ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
ท้ำที่................................................................. 

วันที่................................................................ 
 ข้ำพเจ้ำ..............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย จ้ำกัด เลขทะเบียนที่   เลขประจ้ำตัวบัตรประชำชน            

อำยุ...........................ปี เป็น  พนักงำน รฟท.  ลูกจ้ำงประจ้ำ รฟท.  อื่นๆ......................................................................... สถำนภำพ 
 โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย ต้ำแหน่ง...............................................................สังกัด................................................ ...........
โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รำยเดือน.................................บำท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่...........................หมู่ที่............
ซอย........................................ถนน........................................ต้ำบล/แขวง..............................................อ้ำเภอ/เขต...........................................
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์........................โทรศัพท์.............................................. ซ่ึงต่อไปในหนังสือสัญญำค ้ำประกันนี  
เรียกว่ำ “ผู้ค ้าประกัน” ขอท้ำหนังสือสัญญำค ้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉินให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย 
จ้ำกัด ซ่ึงต่อไปในหนังสือสัญญำค ้ำประกันนี  เรียกว่ำ “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐำน ดังต่อไปนี  
 ข้อ 1. ตำมที่ (ช่ือ-สกุล ผู้กู้)......................................................................................................................ได้กู้เงินฉุกเฉินตำมหนังสือ
สัญญำกู้เงินฉุกเฉิน เลขที่.................../....................ลงวันที่......................................................  เป็นจ้ำนวนเงิน.......................................บำท
(.......................................................................................................) พร้อมดอกเบี ยตำมสัญญำกู้เงินฉุกเฉิน ในอัตรำร้อยละ...................ต่อปี 
ผ่อนช้ำระเป็นงวดรำยเดือนๆละเท่ำกันทุกวันสิ นเดือน งวดละ..........................บำท (.........................................................................................)
ยกเว้นงวดสุดท้ำย.........................บำท (..............................................................................) จนกว่ำจะช้ำระหนี ครบถ้วน จ้ำนวน.................งวด 
เพื่อน้ำไป............................................................................................  จำกผู้ให้กู้ และผู้กู้ได้รับเงินกู้ไปจำกผู้ให้กู้ครบถ้วนแล้ว เป็นหนี อัน
สมบูรณ์ แม้หำกผู้ให้กู้จะรู้หรือไม่รู้ว่ำผู้กู้เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ก็หำมีผลให้หนี อันสมบูรณ์ เป็นหนี ที่ไม่
สมบูรณ์ไม่ โดยผู้ค ้ำประกันยินยอมค ้ำประกันเพื่อหนี สินเกี่ยวกับหนี เงินกู้รำยนี  รวมถึงค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพันในหนี สิน
รำยนี ตำมสัญญำค ้ำประกันฉบับนี  และหำกปรำกฏว่ำผู้กู้ผิดสัญญำ และ/หรือ ผิดนัดไม่ช้ำระหนี ต้นเงินกู้และดอกเบี ยเงินกู้ตำมสัญญำกู้เงิน
ดังกล่ำวไม่ว่ำด้วยประกำรใดๆ ผู้ค ้ำประกันยอมรับผิดช้ำระหนี แทนผู้กูใ้นฐำนะผู้ค ้ำประกัน โดยยินยอมช้ำระหนี ทั งต้นเงินกูแ้ละดอกเบี ยเงินกู้
ฉุกเฉินคืนให้แก่ผู้ให้กู้ จนกว่ำผู้ให้กู้จะได้รับช้ำระหนี ครบถ้วนตำมจ้ำนวนเงินกูฉุ้กเฉินที่ผู้กู้ต้องช้ำระ 
 กรณีที่ผู้กู้ไม่สำมำรถกู้เงินได้ตำมจ้ำนวนเงินดังกล่ำว ผู้ค ้ำประกันยินยอมให้ผู้ให้กูป้รับยอดเงินกู้ให้ตรงตำมสิทธิของผู้กู้ได้ 
 ข้อ 2. ผู้ค ้ำประกันยินยอมค ้ำประกันหนี ดังกล่ำวตำมข้อ 1. และทรำบวัตถุประสงค์ในกำรก่อหนี ที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญำกู้เงินฉุกเฉิน 
ในกำรก่อหนี ที่ค ้ำประกัน ลักษณะกำรกู้เงินฉุกเฉินของผู้กู้ตำมสัญญำ จ้ำนวนเงินสูงสุดตำมสัญญำกู้ และระยะเวลำในกำรก่อหนี  ตำมสัญญำ
ข้อ 1. ที่ผู้ค ้ำประกันได้ท้ำสัญญำค ้ำประกัน  
 ข้อ 3. ผู้ค ้ำประกันได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช้ำระหนี  อัตรำดอกเบี ย และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้ำหนด
ตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินฉุกเฉินนั นโดยตลอดแล้ว ผู้ค ้ำประกันยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั นๆทุกประกำร จนกว่ำหนี สินและค่ำสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพันตำมที่ผู้กู้ได้ท้ำสัญญำกู้เงินกับผู้ให้กู้ได้ช้ำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 4. กรณีที่ผู้ค ้ำประกันต้องช้ำระหนี ให้แก่ผู้ให้กู้ในฐำนะผู้ค ้ำประกันแทนผู้กู้ ผู้ค ้ำประกันยินยอมให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือนำยจ้ำง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินที่ผู้ค ้ำประกันมีสิทธิได้รับทุกประเภท หักเงินได้รำยเดือน เงินเดือน เงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำร
ท้ำงำน เงินชดเชย เงินสงเครำะห์ครั งเดียว (เงินบ้ำเหน็จ) เงินสงเครำะห์รำยเดือน(เงินบ้ำนำญ) เงินบ้ำนำญตกทอด เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์ครั งเดียวตกทอด  เงินค่ำท้ำงำนล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินเดือนๆสุดท้ำย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท 

 

 

สหกรณ์ไดร้ับการยกเว้นไม่ตอ้งตดิอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
 



 

 

 

หน้ำ 2 
 

และยินยอมให้หักเงินที่ต่้ำกว่ำ 20,000 บำท (สองหมื่นบำทถ้วน) ซ่ึงเป็นเงินจ่ำยค่ำครองชีพตำมที่กฎหมำยก้ำหนด หรือเงินพึงได้ทุกประเภท
จำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจ้ำง เพื่อช้ำระหนี ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน โดยถือหนังสือสัญญำค ้ำประกันเงินกู้ฉบับนี เป็นหลักฐำน
ควำมยินยอมของผู้ค ้ำประกัน เพื่อให้ผู้ให้กู้รับเงินที่ผู้ค ้ำประกันต้องช้ำระหนี ในฐำนะผู้ค ้ำประกัน หรือเพื่อให้กำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
นำยจ้ำง ช้ำระหนี แทนผู้กู้ และควำมยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่ำผู้ให้กู้จะได้รับช้ำระหนี ครบถ้วนตำมหนังสือสัญญำกู้เงินฉุกเฉิน       
ตำม ข้อ 1.  
 ข้อ 5. ผู้ค ้ำประกันยอมรับผูกพันว่ำ กำรที่ผู้ค ้ำประกันออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผู้ให้กู้ ลำออกจำกกำรเป็นสมำชิกของผู้ให้กู้ หรือ
พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกของผู้ให้กู้ตำมข้อบังคับของผู้ให้กู้ทุกกรณี ไม่เป็นเหตุให้ผู้ค ้ำประกันหลุดพ้นจำกกำรค ้ำประกันรำยนี  จนกว่ำผู้ที่          
ผู้ค ้ำประกันไดค้ ้ำประกันไว้นี จะได้จัดให้สมำชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมกำรด้ำเนินกำรผู้ให้กู ้เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค ้ำประกันแทนผู้ค ้ำประกัน 

 ข้อ 6. กำรค ้ำประกันหนี เงินกู้ฉุกเฉินตำมสัญญำค ้ำประกันฉบับนี  เป็นหนี อันสมบูรณ์ ย่อมผูกพันผู้ค ้ำประกันอย่ำงสมบูรณ์ แม้ถึง
หำกจะบังเกิดข้ออ้ำงขึ นหรือปรำกฏว่ำผู้กู้เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลำย ตำมกฎหมำยล้มละลำย  หรือลูกหนี  
เข้ำท้ำสัญญำกู้เงินฉุกเฉินด้วยควำมส้ำคัญผิดอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ตำม ทั งในขณะยื่นกู้เงินฉุกเฉินหรือภำยหลังกำรกู้เงินฉุกเฉิน ทั งนี  โดยไม่ต้อง
ค้ำนึงถึงว่ำในขณะที่ท้ำสัญญำค ้ำประกันนี  ผู้ค ้ำประกันจะได้รู้ถึงเหตุไร้ควำมสำมำรถ ถูกศำลส่ังพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลำย หรือส้ำคัญผิดนั นๆ
หรือไม่ ซ่ึงเหตุดังกล่ำวไม่ท้ำให้ผู้ค ้ำประกันพ้นจำกควำมรับผิด 

 ข้อ 7. หำกผู้ค ้ำประกันย้ำยที่อยู่จำกที่ได้แจ้งไว้ตำมสัญญำค ้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉินฉบับนี  ผู้ค ้ำประกันจะแจ้งให้ผู้ให้กู้ทรำบเป็น
หนังสือทันที 
 ข้อ 8.  ผู้ค ้ำประกันรับทรำบและยอมรับผูกพันปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค้ำส่ัง และมติของผู้ให้กู้ รวมถึง
ข้อตกลง และบันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญำนี  และกรณีผู้ค ้ำประกันต้องออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือออกจำกงำนประจ้ำ หรือพ้นจำกสมำชิกภำพ
ของผู้ให้กู้ตำมข้อบังคับของผู้ให้กู้ ผู้ค ้ำประกันต้องจัดกำรช้ำระหนี สินตำมควำมรับผิดของผู้ค ้ำประกันตำมสัญญำค ้ำประกันฉบับนี ให้เสร็จสิ น
เสียก่อน 
 

 ผู้ค ้ำประกันได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี ดีแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส้ำคัญต่อหน้ำพยำน 

 
 

 (ลงช่ือ)............................................................ผู้ค ้ำประกัน   (ลงช่ือ).........................................................พยำน 

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

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

 
 

 

ค้าเตือน  ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นบุคคลตามชื่อท่ีระบุไว้จริง มิฉะนั นจะมีความผิดทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสอืสัญญาค ้าประกัน 

1. ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ที่ไม่หมดอำยุและมีตรำประทับของกำรรถไฟฯทีชั่ดเจน รบัรองส้ำเนำถูกต้อง 
2. ส้ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดอืนปัจจบุัน รับรองส้ำเนำถูกต้อง / กรณีใบแจ้งยอดเงนิเดือนพิมพ์จำก Internet ให้ลงนำมก้ำกับเอกสำรของ
ตนเองด้วย 
 

พยาน   1. พยำนต้องเป็นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั น 

             2. พยำนต้องไม่เป็นผู้กู้  ผู้ค ้ำประกัน  และผู้เขียนในสัญญำ 
 

พิมพ์ ครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม พ.ศ. 2563 
 



 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  
 สัญญาค ้าประกันเงินกู้ฉุกเฉิน มีทั งหมด 1 แผ่น (กรณีพนักงาน    
กู้เงินสามัญในหุ้นไปแล้ว แต่ต้องการกู้ฉุกเฉินในอัตราเงินเดือน)   
รายละเอียดเอกสารดังต่อไปนี  

- สัญญาค ้าประกันมี 1 แผ่น หน้า-หลัง  
รวมมีสัญญาเงินกู้ทั งหมด 1 แผ่น 


