
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษ 

    (ซื้อโทร                                                                  (ซื้ออาวุธปืน)                   ท ำที่................................................................ 
        วันที่........................................................................ 

 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่  เลข ทสค.  

เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน อำย.ุ............ปี เป็น พนักงำน รฟท. ลูกจ้ำงประจ ำ รฟท. 

 เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ....................................................................................... สถำนภำพ โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย 
ต ำแหน่ง........................................................................สังกัด...................................................โทรศัพท์..............................................................
ได้รับเงินได้รำยเดือน............................................บำท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน.......................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................... 
ปัจจุบันมียอดทุนเรือนหุ้น...............................................................บำท ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญ เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
 

 

 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำกู้เงินสำมัญจำก สอ.สร.รฟท. จ ำนวนเงิน..........................................บำท (.....................................................................)
เพื่อน ำไปใช้ในกำรซ้ืออำวุธปืน 

 กรณีทีข่้าพเจ้าไม่สามารถกู้เงินไดต้ามจ านวนเงินดังกล่าว ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงินกู้ใหต้รงตามสิทธขิองข้าพเจ้าได้ 

 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำมีหนี้สินที่ต้องหักจำกเงินได้รำยเดือนในฐำนะผู้กู้ ดังต่อไปนี ้

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  เงนิกู้สำมัญ  เงินกู้เพื่อกำรเคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อื่นๆ.......................................................... 
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะช ำระต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน งวดละ....................................บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำตำมที่

ก ำหนดไว้ในระเบียบและประกำศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หนี้ส่วนที่เหลือช ำระเสร็จส้ินภำยในก ำหนดอำยุสัญญำ  ทั้งนี้ 
ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.........................................พ.ศ......................เป็นต้นไป และหำกข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุจ ำนวนงวดผ่อนช ำระ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ตกลงและยินยอมผ่อนช ำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตำมจ ำนวนงวดสูงสุดที่ สอ.สร.รฟท. ก ำหนดให้ผ่อนช ำระได้ 
 ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.สร.รฟท. เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยได้ทันทีโดย สอ.สร.รฟท. 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอน ำเงินค่ำหุ้นที่มีอยู่ใน สอ.สร.รฟท. มำเป็นหลักประกันเงินกู้ จ ำนวน....................................................บำท และ  ขอเสนอ

หลักประกันเพิ่มเติม ดังนี้ บุคคลค้ ำประกัน สมุดบัญชีเงินฝำกจ ำน ำเป็นประกัน  อื่นๆ...................................................................... 
 

                                           ค าเตือน   สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ (ซื้ออาวุธปืน) ได้ไม่เกิน 1 คน หรือไม่เกิน 1 สัญญา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกัด 

เงินได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค้ าประกันรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค้ าประกันที่และชื่อผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพันตนค้ าประกัน
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
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ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯหักดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้จนถึงวันส้ินเดือนนั้น 

 ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯ หรือนำยจ้ำง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำหักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ  
เพื่อช ำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. และกรณีที่ข้ำพเจ้ำออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองำนประจ ำ หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต และยัง  

มีหนี้เงินกู้ค้ำงช ำระอยู่กับสหกรณ์ฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯหรือนำยจ้ำงหักเงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงิน 

พลิกหน้ำ 2  

 

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ฯ 
         ออมทรัพย์ธรรมดำ  เลขที่................................................. 
         ออมทรัพย์พิเศษ      เลขที.่................................................ 
 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร..................................... 
สำขำ........................................เลขที่บญัชี...................................... 

 
 

รับที่................................... วันที่..................................... 
หนังสือกู้ที่ ส........................../25......................... 
วันที่................................................................................. 
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์  
ตามประมวล

รัษฎากร  
 
 
 

 

 

ระวัง !  เขียนผิดห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 

             ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากบั 
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บ ำเหน็จ เงินสงเครำะห์รำยเดือน เงินค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินเดือนๆสุดท้ำย เงินสะสมคืน เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท เงินบ ำนำญตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท หรือเงินอื่นใดจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจ้ำง เพื่อช ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯจนครบถ้วน 
โดยถือหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับนี้เป็นหลักฐำนเพื่อรับเงินหรือช ำระหนี้แทนข้ำพเจ้ำ และควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่ำสหกรณ์ฯจะ
ได้รับช ำระหนี้ครบถ้วนตำมสัญญำฉบับนี้  

 ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำท ำผิดข้อบังคับและ/หรือระเบียบ สอ.สร.รฟท. อันเกี่ยวกับกำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้ 

ข้อ 8. ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ไม่ว่ำกรณีใด หรือจะขอโอนหรือย้ำยหรือออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรืองำนประจ ำ หรือขำด
สมำชิกภำพ ตำมข้อบังคับของ สอ.สร.รฟท. ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็นหนังสือให้ สอ.สร.รฟท. ทรำบ และข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. หักเงิน   
ค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจำก สอ.สร.รฟท. เพื่อช ำระหนี้สินซ่ึงข้ำพเจ้ำมีอยู่ใน สอ.สร.รฟท. ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดที่กำรรถไฟฯหรือนำยจ้ำงพึงจ่ำยให้แก่
ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อช ำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. 

ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำส่ัง และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทรำบข้อตกลง 
บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ 

ข้อ 10. เมื่อ สอ.สร.รฟท. จ่ำยเงินกู้ให้ข้ำพเจ้ำไม่ว่ำจะจ่ำยด้วยเช็ค เงินสด หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของข้ำพเจ้ำหรือมอบ
อ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจมำรับเงินแทนข้ำพเจ้ำ หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก สอ.สร.รฟท. ที่ข้ำพเจ้ำได้แจ้งต่อ สอ.สร.รฟท. ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ได้รับเงินกู้ดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่ำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ทั้งสิ้น 

 ข้อ 11. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกฟ้องคดีล้มละลำยหรือพิทักษท์รัพย์เดด็ขำดแต่อย่ำงใด และขอรบัรองว่ำ
ข้อควำมทีข่้ำพเจ้ำได้ระบุในค ำขอกู้นั้นเป็นควำมจรงิทุกประกำร 

 

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

         (..................................................................)                 (...............................................................) 
               (ลงช่ือ)......................................................เจ้ำหน้ำที ่
                      (..........................................................) และพยำน                  

                (ลงช่ือ)...........................................................ผู้จัดกำร 
                                   (..........................................................) สอ.สร.รฟท. 
 

ค าเตือน   ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นบุคคลตามชื่อที่ระบุไว้จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา 

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้ 
    ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำค ำขอกู้นี้แล้ว    เห็นสมควรให้กู้ได้  
 ไม่สมควรให้กู้เพรำะ....................................................................... 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนกำรรถไฟฯหรือใบแทน(บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอำยุ
และมีตรำประทับของกำรรถไฟฯที่ชัดเจน รับรองส ำเนำถูกต้อง 
     - พนักงำนที่เกษียณ ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนบ ำนำญหรือส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 
     - สมำชิกสมทบ ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปจัจุบัน รับรองส ำเนำถูกต้อง (แนบต้นฉบบัใบ
แจ้งยอดเงินเดือนทุกครั้ง)  
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้ รับรองส ำเนำถูกต้อง 
4. ส ำเนำบัตรครอบครัวของภรรยำสมำชิก ที่ไม่หมดอำยุ รับรองส ำเนำถูกต้อง 
กรณีคู่สมรสไม่มีบัตรรถไฟ ให้ใช้ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมแนบส ำเนำทะเบียน
สมรส รับรองส ำเนำถูกต้อง และมีพยำน รับรองลำยมือชื่อ จ ำนวน 2 ท่ำน  
 พยาน   1. พยำน 1 คน ต้องเป็นสมำชกิ สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น 

              2. พยำนต้องไม่เป็นผู้กู้  ผู้ค้ ำประกัน  และผู้เขียนในสัญญำ 

ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ตำมสัญญำฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว  

 

           (ลงชื่อ)............................................................ผู้รับเงินกู้        (ลงชื่อ)..........................................................เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 

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

                              รับเงินกู้วันที่......................................................       จ่ำยเงินวันที่....................................................... 

         ข้ำพเจ้ำคู่สมรสของผู้กู้ทรำบข้อควำมในหนังสือสัญญำเงินกู้นี้โดยละเอียดแล้ว 
และยินยอมให้ผู้กู้ กู้เงินและปฏิบัติตำมสัญญำนี้ทุกประกำร และควำมยินยอมของผู้
กู้ตำมสัญญำกู้เงินฉบับนี้ ถือเป็นควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำด้วย 
     (ลงชื่อ)..................................................คู่สมรสผู้กู้ที่จดทะเบียนสมรสหรือ 
               (...................................................) คู่สมรสผู้กู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
                                                                              



 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษ 

  (ซื้ออาวุธปืน)                  ท ำที่.................................................................. 
        วันที่........................................................................ 

 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่  เลข ทสค.  

เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน อำย.ุ............ปี เป็น พนักงำน รฟท. ลูกจ้ำงประจ ำ รฟท. 

 เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ....................................................................................... สถำนภำพ โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย 
ต ำแหน่ง........................................................................สังกัด...................................................โทรศัพท์..............................................................
ได้รับเงินได้รำยเดือน............................................บำท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์บ้ำน/ที่ท ำงำน.......................................................โทรศัพท์มือถือ........................................................... 
ปัจจุบันมียอดทุนเรือนหุ้น....................................................บำท ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมัญ เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำกู้เงินสำมัญจำก สอ.สร.รฟท. จ ำนวนเงิน..........................................บำท (.....................................................................)
เพื่อน ำไปใช้ในกำรซ้ืออำวุธปืน 
 กรณีทีข่้าพเจ้าไม่สามารถกู้เงินไดต้ามจ านวนเงินดังกล่าว ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงินกู้ใหต้รงตามสิทธขิองข้าพเจ้าได้ 

 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำมีหนี้สินที่ต้องหักจำกเงินได้รำยเดือนในฐำนะผู้กู้ ดังต่อไปนี้ 

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  เงนิกู้สำมัญ  เงินกู้เพื่อกำรเคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อื่นๆ.......................................................... 
ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะช ำระต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกัน งวดละ....................................บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำตำมที่

ก ำหนดไว้ในระเบียบและประกำศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หนี้ส่วนที่เหลือช ำระเสร็จส้ินภำยในก ำหนดอำยุสัญญำ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.........................................พ.ศ......................เป็นต้นไป และหำกข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุจ ำนวนงวดผ่อนช ำระ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ตกลงและยินยอมผ่อนช ำระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยตำมจ ำนวนงวดสูงสุดที่ สอ.สร.รฟท. ก ำหนดให้ผ่อนช ำระได้ 
 ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.สร.รฟท. เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยได้ทันทีโดย สอ.สร.รฟท. 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 

 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอน ำเงินค่ำหุ้นที่มีอยู่ใน สอ.สร.รฟท. มำเป็นหลักประกันเงินกู้ จ ำนวน....................................................บำท และขอเสนอ

หลักประกันเพิ่มเติม ดังนี้ บุคคลค้ ำประกัน สมุดบัญชีเงินฝำกจ ำน ำเป็นประกัน  อื่นๆ..................................................................... 
 

ค าเตือน   สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ (ซื้ออาวุธปืน) ได้ไม่เกิน 1 คน หรือไม่เกิน 1 สัญญา 

ที ่ ชื่อ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกัด 

เงินได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค้ าประกันรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค้ าประกันที่และชื่อผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพันตนค้ าประกัน
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

1 
 

       

 
 
 
 

 ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯหักดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดตั้งแต่วันที่ได้รับเงินกู้จนถึงวันส้ินเดือนนั้น 

 ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯ หรือนำยจ้ำง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำหักเงินได้รำยเดือนของข้ำพเจ้ำ  
เพื่อช ำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. และกรณีที่ข้ำพเจ้ำออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองำนประจ ำ หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต และยัง  

มีหนี้เงินกู้ค้ำงช ำระอยู่กับสหกรณ์ฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯหรือนำยจ้ำงหักเงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงิน 

พลิกหน้ำ 2  

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ 
         ออมทรัพย์ธรรมดำ  เลขที่........................................ 
         ออมทรัพย์พิเศษ      เลขที.่........................................ 
 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร..................................... 
สำขำ................................เลขที่บัญช.ี..................................... 

 
 

รับที่................................... วันที่..................................... 
หนังสือกู้ที่ ส........................../25......................... 
วันที่................................................................................. 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์  
ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
  

 

ระวัง !  เขียนผิดห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 

             ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากบั 
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บ ำเหน็จ เงินสงเครำะห์รำยเดือน เงินค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินเดือนๆสุดท้ำย เงินสะสมคืน เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท เงินบ ำนำญตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท หรือเงินอื่นใดจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจ้ำง เพื่อช ำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯจนครบถ้วน 
โดยถือหนังสือสัญญำกู้เงินฉบับนี้เป็นหลักฐำนเพื่อรับเงินหรือช ำระหนี้แทนข้ำพเจ้ำ และควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่ำสหกรณ์ฯจะ
ได้รับช ำระหนี้ครบถ้วนตำมสัญญำฉบับนี้  

 ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำท ำผิดข้อบังคับและ/หรือระเบียบ สอ.สร.รฟท. อันเกี่ยวกับกำรควบคุมหลักประกันและกำรเรียกคืนเงินกู้ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ เงินกู้นี้เป็นอันถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค ำนึงถึงก ำหนดเวลำที่ให้ไว้ 

ข้อ 8. ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ไม่ว่ำกรณีใด หรือจะขอโอนหรือย้ำยหรือออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรืองำนประจ ำ หรือขำด
สมำชิกภำพ ตำมข้อบังคับของ สอ.สร.รฟท. ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็นหนังสือให้ สอ.สร.รฟท. ทรำบ และข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. หักเงิน   
ค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจำก สอ.สร.รฟท. เพื่อช ำระหนี้สินซ่ึงข้ำพเจ้ำมีอยู่ใน สอ.สร.รฟท. ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ด ำเนินกำรดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอื่นใดที่กำรรถไฟฯหรือนำยจ้ำงพึงจ่ ำยให้แก่
ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อช ำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. 

ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำส่ัง และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทรำบข้อตกลง 
บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ 

ข้อ 10. เมื่อ สอ.สร.รฟท. จ่ำยเงินกู้ให้ข้ำพเจ้ำไม่ว่ำจะจ่ำยด้วยเช็ค เงินสด หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของข้ำพเจ้ำหรือมอบ
อ ำนำจให้ผู้รับมอบอ ำนำจมำรับเงินแทนข้ำพเจ้ำ หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก สอ.สร.รฟท. ที่ข้ำพเจ้ำได้แจ้งต่อ สอ.สร.รฟท. ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ได้รับเงินกู้ดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่ำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ทั้งส้ิน 

 ข้อ 11. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงถูกฟ้องคดีล้มละลำยหรือพิทักษท์รัพย์เดด็ขำดแต่อย่ำงใด และขอรบัรองว่ำ
ข้อควำมทีข่้ำพเจ้ำได้ระบุในค ำขอกู้นั้นเปน็ควำมจรงิทุกประกำร 

 

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

         (..................................................................)                 (...............................................................) 
               (ลงช่ือ)......................................................เจ้ำหน้ำที ่
                      (..........................................................) และพยำน                  

                (ลงช่ือ)...........................................................ผู้จัดกำร 
                                   (..........................................................) สอ.สร.รฟท. 
 

ค าเตือน   ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นบุคคลตามชื่อที่ระบุไว้จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา 

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้ 
    ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำค ำขอกู้นี้แล้ว    เห็นสมควรให้กู้ได้  
 ไม่สมควรให้กู้เพรำะ....................................................................... 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

(ลงชื่อ).........................................................ผู้อนุมัติ 
                      (.........................................................................) 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนกำรรถไฟฯหรือใบแทน(บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอำยุ
และมีตรำประทับของกำรรถไฟฯที่ชัดเจน รับรองส ำเนำถูกต้อง 
     - พนักงำนที่เกษียณ ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนบ ำนำญหรือส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 
     - สมำชิกสมทบ ใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปจัจุบัน รับรองส ำเนำถูกต้อง (แนบต้นฉบบัใบ
แจ้งยอดเงินเดือนทุกครั้ง)  
3. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้กู้ รับรองส ำเนำถูกต้อง 
4. ส ำเนำบัตรครอบครัวของภรรยำสมำชิก ที่ไม่หมดอำยุ รับรองส ำเนำถูกต้อง 
กรณีคู่สมรสไม่มีบัตรรถไฟ ให้ใช้ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมแนบส ำเนำทะเบียน
สมรส รับรองส ำเนำถูกต้อง และมีพยำน รับรองลำยมือชื่อ จ ำนวน 2 ท่ำน  
 พยาน   1. พยำน 1 คน ต้องเป็นสมำชกิ สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น 

              2. พยำนต้องไม่เป็นผู้กู้  ผู้ค้ ำประกัน  และผู้เขียนในสัญญำ 

ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ตำมสัญญำฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว  

 

           (ลงชื่อ)............................................................ผู้รับเงินกู้        (ลงชื่อ)..........................................................เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 

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

                              รับเงินกู้วันที่......................................................       จ่ำยเงินวันที่....................................................... 

         ข้ำพเจ้ำคู่สมรสของผู้กู้ทรำบข้อควำมในหนังสือสัญญำเงินกู้นี้โดยละเอียดแล้ว 
และยินยอมให้ผู้กู้ กู้เงินและปฏิบัติตำมสัญญำนี้ทุกประกำร และควำมยินยอมของผู้
กู้ตำมสัญญำกู้เงินฉบับนี้ ถือเป็นควำมยินยอมของข้ำพเจ้ำด้วย 
     (ลงชื่อ)..................................................คู่สมรสผู้กู้ที่จดทะเบียนสมรสหรือ 
               (...................................................) คู่สมรสผู้กู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 
                                                                              



สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากัด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือสัญญาค้ าประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้ออาวุธปืน) 

ท ำที่................................................................. 
วันที่................................................................ 

 ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่  เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน 

 อำยุ............ปี เป็น  พนักงำน รฟท.  ลูกจ้ำงประจ ำ รฟท.  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ 
 อื่นๆ..................................................... สถำนภำพ  โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย ต ำแหน่ง.........................................................
สังกัด......................................................โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รำยเดือน.................................บำท ที่อยู่ปัจจุบัน 
บ้ำนเลขที่...........................หมู่ที่............ซอย........................................ถนน........................................ต ำบล/แขวง..............................................
อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์........................โทรศัพท์................................................ 
ขอท ำสัญญำค้ ำประกันให้ไว้แก่ สอ.สร.รฟท. เพื่อเป็นหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตำมที่...........................................................................(ผู้กู)้ ได้กู้เงินจำก สอ.สร.รฟท. จ ำนวนเงิน.......................................บำท
(.......................................................................................................) ตำมหนังสือสัญญำกู้ ส ำหรับกู้สำมัญเลขที่ ส......................./....................... 
ลงวันที่................................................. นั้น และผู้กู้ได้รับเงินไปจำก สอ.สร.รฟท. โดยถูกต้องแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันหนี้ดังกล่ำว 
พร้อมดอกเบี้ยและค่ำสินไหมทดแทนตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ นั้น ด้วย 
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมค้ ำประกันหนี้ดังกล่ำวตำม ข้อ 1 และทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย 
และกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในสัญญำเงินกู้สำมัญ (ซ้ืออำวุธปืน) โดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมปฏิบัติตำมข้อ ผูกพันนั้น ๆ 
ทุกประกำร จนกว่ำหนี้สิน และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพัน จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ให้กำรค้ ำประกันนี้มีผลบังคับและผูกพัน โดยข้ำพเจ้ำจะไม่บอกเลิกสัญญำค้ ำประกันจนกว่ำ สอ.สร.รฟท. จะได้รับช ำระหนี้
ตำมสัญญำเงินกู้สำมัญ (ซ้ืออำวุธปืน) ข้ำงต้นนี้ครบถ้วนแล้ว และข้ำพเจ้ำยอมรับข้อผูกพันว่ำ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของ สอ.สร.รฟท. 
ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผู้ที่ข้ำพเจ้ำค้ ำประกันรำยนี้จะได้ให้สมำชิกอื่น                  
ซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำร สอ.สร.รฟท. เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ 
 ข้อ 4.  ในกรณีที่ต้องช ำระหนี้แทนผู้กู้ หลังจำก สอ.สร.รฟท. ได้มีหนังสือบอกกล่ำวไปยังข้ำพเจ้ำแล้ว  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่จ่ำยเงินให้แก่ข้ำพเจ้ำได้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน หรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับ             
เพื่อช ำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนภำระติดพัน อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้ น ตำมรำยกำรที่เรียกเก็บให้แก่                
สอ.สร.รฟท. และควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่ำจะได้ช ำระหนี้ ตำมสัญญำเงินกู้สำมัญ (ซ้ืออำวุธปืน) ที่ข้ำพเจ้ำได้  ค้ ำประกันนั้น         
โดยส้ินเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. กรณี สอ.สร.รฟท. มีหนังสือบอกกล่ำวไปยังข้ำพเจ้ำ ให้ สอ.สร.รฟท. ส่งไปยังภูมิล ำเนำของข้ำพเจ้ำดังกล่ำวข้ำงต้น เว้นแต่
ข้ำพเจ้ำจะได้แจ้งกำรย้ำยที่อยู่ให้ สอ.สร.รฟท. ทรำบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้อ 6. บรรดำหนังสือติดต่อ หนังสือบอกกล่ำวทั้งหลำยที่ส่งให้ผู้ค้ ำประกัน ไม่ว่ำจะส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน 
ถ้ำหำกได้ส่งไปยังสถำนที่ที่ระบุในสัญญำข้ำงต้นแล้วให้ถือว่ำได้ส่งให้ผู้ค้ ำประกันแล้วโดยชอบ 

ข้อ 7. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ค ำส่ัง และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทรำบข้อตกลง 
บันทึกขอ้ตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกจิรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเปน็ส่วนหนึง่ของสัญญำนี้ 
 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน  

 
 

 (ลงช่ือ)............................................................ผู้ค้ ำประกัน         (ลงช่ือ).........................................................พยำน 

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

          (............................................................)    พลิกหน้ำ 2 

หนังสือกู้ที่ ส........................../25....................................... 
ชื่อผู้กู้ ................................................................................. 
 
 
 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร 
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ค าเตือน  ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นบุคคลตามชื่อท่ีระบุไว้จริง มิฉะนัน้จะมีความผิดทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสอืสัญญาค้ าประกัน 

1. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวพนักงำนกำรรถไฟฯหรือใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอำยุและมีตรำประทับของกำรรถไฟฯที่ชัดเจน รบัรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดอืนปัจจบุัน รับรองส ำเนำถูกต้อง  
 

พยาน     1. พยำนต้องเป็นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนัน้ 

               2. พยำนต้องไม่เป็นผู้กู้  ผู้ค้ ำประกัน  และผู้เขียนในสัญญำ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พิมพ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2562 

 

 



 

 

 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  
 สัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ(ซื้ออาวุธปืน) มีทั้งหมด 

 3 แผ่น ดังนี้ 
- สัญญาเงินกู้มี 2 แผ่น หน้า-หลัง  
- สัญญาค้ าประกันมี 1 แผ่น หน้า-หลัง  
รวมมีสัญญาเงินกู้ทั้งหมด 3 แผ่น 

** พิมพ์สัญญาใส่กระดาษสีฟ้าค่ะ** 


