รับที่…………………………..….
วันที่……………………..……….

หนังสื อสัญญาเงินกูข้ องสหกรณ์ฯได้รับ
ยกเว้น อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

หนังสื อกูท้ ี่ ฉ…………………….
วันที่………………………………
….…………….

คำขอและหนังสื อสั ญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด
คำเตือน ผู้ก้ ตู ้ องกรอกข้ อควำมในช่ องว่ ำงตำมทีก่ ำหนดไว้ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง ด้ วยลำยมือ
ตนเอง เอกสำรกำรกู้ต้องถ่ ำยเอกสำรให้ ชัดเจน มิฉะนั้นสหกรณ์ ฯ จะไม่ รับพิจำรณำ

เรียน

เขียนที่……………………………………
วันที่…..…เดือน…………....………พ.ศ…………

คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด

ข้าพเจ้า………………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที่      เลขประจาตัวบัตรประชาชน
             อายุ……..ปี เกิดวันที่…….เดือน…………………..พ.ศ………......เลข ทสค.       
อัตราเงินเดือน…………….……บาท ตาแหน่ง……………...…..….…………หมวด………………..…………..แผนก……………...……….
กอง……………………….……………...ฝ่ าย……………………………..………..โทรศัพท์ที่ทางาน……..…...…………………………….
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่………….หมู่……ตรอก/ซอย…………………………ถนน…….……………………..ตาบล/แขวง……………………..
อาเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………...…………..……รหัสไปรษณีย ์      โทรศัพท์ …………………………….
ทีอ่ ยู่ตำมสำเนำทะเบียนบ้ ำน
บ้านเลขที่………….หมู่……ตรอก/ซอย…………………………ถนน…….……………………..ตาบล/แขวง……………………..
อาเภอ/เขต………………………จังหวัด…………...………..……รหัสไปรษณีย ์      โทรศัพท์ ………………………………….
สถำนภำพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่า จานวนบุตร……..คน คู่สมรสชื่อ……………………………………….…..อายุ……….ปี
อาชีพ…………………….…..อัตราเงินเดือน…………...……บาท สถานที่ทางาน………….…………………โทรศัพท์…….……………….
ขอเสนอค ำขอกู้เ งิน เพื่ อ เหตุฉุ ก เฉิ น และท ำหนัง สื อ สั ญญำกู้ เงิ นเพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ นให้ ไว้ ต่อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สหภำพแรงงำน
รัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จำกัด เพื่อเป็ นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินของสหกรณ์ฯ จานวน…...………..….…….บาท (……………………………………………)
โดยจะนาไปใช้เพื่อ………………………………………………………………...………………และได้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าวครบถ้วน
แล้ว
ข้ อ 2. สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกูใ้ นอัตรา ร้อยละ…..……...….ต่อปี ในกรณีที่สหกรณ์ฯต้องเพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์ฯเพิ่มหรื อลดได้ โดยให้สหกรณ์ฯแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบทางประกาศของสหกรณ์ฯที่ติดไว้ ณ ที่ทาการสหกรณ์ฯ
ข้ อ 3. ข้าพเจ้าตกลงชาระคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนทุกวันสิ้ นเดือน จานวน…..…งวด งวดละ………...….….บาท
(...………..…………….………………) เว้นแต่งวดสุ ดท้ายขอส่ ง …….……….…….บาท (…………………….……....………….…….….)
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน…...………..…………….พ.ศ….……….เป็ นต้นไป
ข้ อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้าตกลงปฏิบตั ิตามมติ คาสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎมายของสหกรณ์ฯ
ทุกประการ รวมทั้งข้อตกลงดังต่อไปนี้
4.1. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรื อนายจ้างผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าส่ งชาระหนี้ให้กบั
สหกรณ์ฯ โดยข้าพเจ้าไม่ขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าว จนกว่าจะชาระหนี้ตามหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ครบถ้วน
กรณีขา้ พเจ้าขาดจากสมาชิกภาพหรื อไม่สามารถชาระหนี้ ได้ไม่ว่ากรณี ใด ให้ถือว่าหนี้ เงินกูถ้ ึงกาหนดชาระโดยสิ้ นเชิง
โดยไม่คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ตามสัญญาฉบับนี้ และยินยอมให้สหกรณ์ฯโอนหุ ้นหรื อเงินฝากของข้าพเจ้าหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีอยู่ใน
สหกรณ์ฯชาระหนี้เงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ได้ทนั ที
4.2. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหักเงินรายได้ที่ต่ากว่า 20,000 บาท เพื่อชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ฯได้
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ข้ อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯเรี ยกให้ขา้ พเจ้าชาระหนี้เงินกูท้ ้งั หมดหรื อแต่บางส่ วนเมื่อใดก็ได้ แม้ยงั ไม่ถึงกาหนดเวลาชาระ
หนี้คืนตามสัญญาฉบับนี้ แต่สหกรณ์ฯต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบเป็ นหนังสื อ กรณี ขา้ พเจ้าผิดนัดหรื อผิดสัญญาไม่ชาระหนี้ ไม่ว่างวดใดงวด
หนึ่ง ให้สหกรณ์ฯมีสิทธิเรี ยกให้ขา้ พเจ้าชาระหนี้เงินกูท้ ้ งั หมดหรื อบางส่ วนได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า และข้าพเจ้า
ยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายเนื่องจากการผิดสัญญาให้แก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดาเนินการหรื อดาเนิ นคดีเพื่อบังคับชาระหนี้ เงินกูต้ าม
สัญญาฉบับนี้เต็มจานวน
ข้าพเจ้าอ่านแล้วเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ…………………………………..ผูก้ ู้
(……………..………….…………..)
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(……………..……….……………..)

ลงชื่อ……….…………………………..ผูเ้ ขียน/ผูพ้ ิมพ์
(……………….…..………………..)
ลงชื่อ……………….…………………..พยาน
(……………..….…………………..)

ข้าพเจ้าผูก้ ไู้ ม่สามารถมารับเงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ดว้ ยตนเองได้ จึงขอมอบอานาจให้………………………...…..……………...…
สมาชิ ก เลขทะเบียนที่………………... ตาแหน่ ง ……………………………………….สั งกัด ……………………………………………….
เป็ นผูร้ ับเงินกูต้ ามหนังสื อสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้ แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็ นลูกหนี้ ต่อสหกรณ์ฯตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์ฯได้จ่าย
เงินกูใ้ ห้แก่ผรู ้ ับมอบอานาจเป็ นต้นไป
ลงชื่อ………………………………..…..ผูม้ อบอานาจ (ผูก้ ู)้
(………………..…………..………..)
ลงชื่อ…………………..………………..พยาน
(……………..……………….…..…..)

ลงชื่อ………………..………..………..ผูร้ ับมอบอานาจ
(………………….…………………..)
ลงชื่อ…………………………..……....พยาน
(……………….……………………..)

ข้าพเจ้า…………………………………………………………….ได้รับเงินจานวน………….……..………………….……….บาท
(……………………..……………….…..….………………...………….) เป็ นการถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่…………………….……………….
คำเตือน
กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมำรับเงินแทน โปรดฝำกบัตรประจำตัว
ของท่ ำนไปกับผู้รับเงินแทนท่ ำนด้ วย เพื่อแสดงต่ อเจ้ ำหน้ ำที่

ลงชื่อ………………………….……….ผูร้ ับเงิน
(………………….……..……………)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)

จ่ายถูกต้องแล้ว…..…………………….………….เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่…………………….…………………
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด

(สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีข่ องสหกรณ์ฯ)

เงินได้รายเดือน

จานวนเงินกู…
้ ……………..……………บาท (…………………………………………..……………….)
จากัดเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
หุ น้
ต้นเงินกูส้ ามัญคงเหลือ ต้นเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ จากัดวงเงินกู้ จากัดวงเงินกูค้ งเหลือ

หมำยเหตุ
1. ผูข้ อกูเ้ คยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่
 เคย
 ไม่เคย
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ ……………………………………………………………………………………………………………………….
เห็นควร  อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
…………………………………………………….เจ้าหน้าที่
เห็นควร  อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
…………………………………………………….ประธาน /
รองประธาน / ผูจ้ ดั การ / ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

