
ค ำขอและหนังสือสัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมำชิกท่ีได้รับผลกระทบจำกเช้ือไวรัสโควิด 19 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำกัด 

เขียนที…่………………………………… 
วันที…่..…เดือน…………....………พ.ศ………… 

 
 

 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ำกัด 
 ข้าพเจ้า………………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที่ ………………………  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

…………………………………………………………  อายุ……..ปี  เกิดวันที่…….เดือน…………………..พ.ศ………......เลข ทสค. …………………………  

อัตราเงินเดือน…………….……บาท ต าแหน่ง……………...…..….…………หมวด………………..…………..แผนก……………...……….
กอง……………………….……………...ฝ่าย……………………………..………..โทรศัพท์ที่ท างาน……..…...……………………………. 
ที่อยู่ปัจจุบัน 
 บ้านเลขที่………….หมู่……ตรอก/ซอย…………………………ถนน…….……………………..ต าบล/แขวง……………………..
อ าเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………...…………..……รหัสไปรษณีย์       โทรศัพท์ ……………………………. 
ที่อยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
 บ้านเลขที่………….หมู่……ตรอก/ซอย…………………………ถนน…….……………………..ต าบล/แขวง……………………..
อ าเภอ/เขต………………………จังหวัด…………...………..……รหัสไปรษณีย์       โทรศัพท์ …………………………………. 
สถำนภำพ    โสด    สมรส   หม้าย    หย่า  จ านวนบุตร……..คน  คู่สมรสช่ือ……………………………………….…..อาย…ุ…….ปี 
อาชีพ…………………….…..อัตราเงินเดือน…………...……บาท สถานที่ท างาน………….…………………โทรศัพท…์….………………. 

ขอเสนอค ำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมำชิกฯ และท ำหนังสือสัญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมำชิกที่ได้รับ
ผลกระทบจำกเชื้อไวรัสโควิด 19  ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ำกัด เพื่อเป็นหลักฐำน
ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้ าขอกู้ เ งินฉุกเฉิน เพื่ อ ช่วยเหลือสมาชิกที่ ได้รับผลกระทบจ ากเ ช้ือไวรัสโควิด 19  ของสหกรณ์ฯ 
จ านวน…...………..……...…….บาท (………………………………………)โดยจะน าไปใช้เพื่อ…………………………………………   
…………………………….…………  และได้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ  2.  สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา ร้อยละ…..……...….ต่อปี ในกรณีที่สหกรณ์ฯต้องเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์ฯเพิ่มหรือลดได้ โดยให้สหกรณ์ฯแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบทางประกาศของสหกรณ์ฯที่ติดไว้ ณ ที่ท าการสหกรณ์ฯ 
 ข้อ  3.  ข้าพเจ้าตกลงช าระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเปน็งวดรายเดอืนทุกวันสิ้นเดือน จ านวน…..…งวด งวดละ………...….….บาท  
(...………..…………….………………) เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง  …….……….…….บาท (…………………….……....………….…….….) 
ทั้งนี้  ตั้งแตง่วดประจ าเดือน…...………..…………….พ.ศ….…………….เป็นต้นไป 

ข้อ  4.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้าตกลงปฏบิัติตามมติ  ค าส่ัง  ประกาศ  ระเบียบ ข้อบงัคบั และกฎมายของสหกรณ์ฯ 
ทุกประการ  รวมทั้งข้อตกลงดังตอ่ไปนี้ 
  4.1. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรือนายจ้างผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือน  หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจา้ส่งช าระหนี้ให้กับ 
สหกรณ์ฯ โดยข้าพเจ้าไมข่อยกเลกิความยินยอมดังกล่าว  จนกว่าจะช าระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงนิฉบับนี้ครบถ้วน 
  กรณีข้าพเจ้าขาดจากสมาชิกภาพหรือไม่สามารถช าระหนี้ได้ไม่ว่ากรณีใด ให้ถือว่าหนี้เงินกู้ถึงก าหนดช าระโดยส้ินเชิง 
โดยไม่ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ตามสัญญาฉบับนี้ และยินยอมให้สหกรณ์ฯโอนหุ้นหรือเงินฝากของข้าพเจ้าหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ใน
สหกรณ์ฯช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ได้ทันที   
  4.2. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหักเงนิรายได้ที่ต่ ากว่า  20,000  บาท   เพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯได้ 

รับที…่………………………..…. 
วันที…่…………………..………. 

ค ำเตือน  ผู้กู้ต้องกรอกข้อควำมในช่องว่ำงตำมที่ก ำหนดไว้ให้ครบถ้วนถูกต้อง ด้วยลำยมือ
ตนเอง  เอกสำรกำรกู้ต้องถ่ำยเอกสำรให้ชัดเจน  มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจำรณำ 

หนังสือสัญญาเงินกูข้องสหกรณ์ฯได้รับ  
ยกเว้น อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

หนังสือกู้ที่  ฉ……………………. 
วันที…่……………………………
….……………. 
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 ข้อ  5.  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเมื่อใดก็ได้  แม้ยังไม่ถึงก าหนดเวลาช าระ
หนี้คืนตามสัญญาฉบับนี้  แต่สหกรณ์ฯต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นหนังสือ  กรณีข้าพเจ้าผิดนัดหรือผิดสัญญาไม่ช าระหนี้ไม่ว่างวดใดงวด
หนึ่ง ให้สหกรณ์ฯมีสิทธิเรียกให้ข้าพเจ้าช าระหนี้เงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที  โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  และข้าพเจ้า 
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญาให้แก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการด าเนินการหรือด าเนินคดีเพื่อบังคับช าระหนี้เงินกู้    
ตามสัญญาฉบับนี้เต็มจ านวน 
 ข้าพเจ้าอ่านแล้วเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอด  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหนา้พยาน 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผู้กู ้   ลงช่ือ……….…………………………..ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 
      (……………..………….…………..)         (……………….…..………………..) 
ลงช่ือ…………………………………..พยาน   ลงช่ือ……………….…………………..พยาน 
      (……………..……….……………..)            (……………..….…………………..) 
 

 ข้าพเจ้าผู้กู้ไม่สามารถมารับเงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้ด้วยตนเองได้  จึงขอมอบอ านาจให้………………………...…..……………...…            
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………... ต าแหน่ง……………………………………….สังกัด……………………………………………….
เป็นผู้รับเงินกู้ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนี้แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นลูกหนี้ต่อสหกรณ์ฯตั้งแต่วันที่สหกรณ์ฯได้จ่าย
เงินกู้ให้แก่ผู้รับมอบอ านาจเป็นต้นไป  

 
 

ลงช่ือ………………………………..…..ผู้มอบอ านาจ (ผู้กู)้   ลงช่ือ………………..………..………..ผู้รับมอบอ านาจ 
                      (………………..…………..………..)        (………………….…………………..) 

ลงช่ือ…………………..………………..พยาน     ลงช่ือ…………………………..……....พยาน 
      (……………..……………….…..…..)           (……………….……………………..)             
   

 ข้าพเจ้า…………………………………………………………….ได้รับเงนิจ านวน………….……..………………….……….บาท 
(……………………..……………….…..….………………...………….) เป็นการถูกต้องแล้ว   เมื่อวันที…่………………….………………. 
 

                                                                                                           ลงช่ือ………………………….……….ผู้รับเงิน 
                                                                                                  (………………….……..……………) 

                                                                                                                        (ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ) 

                                           จ่ายถูกต้องแล้ว…..…………………….………….เจ้าหน้าที่การเงิน 
                     วันที่…………………….………………… 

         สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์ฯ) 
จ านวนเงินกู้………………..……………บาท  (…………………………………………..……………….) 

จ ากัดเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 
เงินได้รายเดือน หุ้น ต้นเงินกู้สามัญคงเหลือ ต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ จ ากัดวงเงินกู้ จ ากัดวงเงินกู้คงเหลือ 

      

หมำยเหตุ 
 1.  ผู้ขอกู้เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ 

  เคย     ไม่เคย 
                  2.  ข้อชี้แจงอื่นๆ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
                  เห็นควร    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ …………………………………………………….เจ้าหน้าที่ 
  เห็นควร    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ …………………………………………………….ประธาน / 

        รองประธาน / ผู้จัดการ / ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

ค ำเตือน 
     กรณีมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมำรับเงินแทน โปรดฝำกบัตรประจ ำตัว
ของท่ำนไปกับผู้รับเงินแทนท่ำนด้วย เพ่ือแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ 


