
 

 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั  (สอ.สร.รฟท.) 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโครงการพเิศษ 
    (ซ้ือโทร                                                  (ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ)   ท าท่ี................................................................ 
        วนัท่ี........................... ................................................................ 

 ขา้พเจา้............................... ........................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี  เลข ทสค.  

เลขประจ าตวับตัรประชาชน อาย.ุ............ปี เป็น พนกังาน รฟท. ลูกจา้งประจ า รฟท. 

 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ....................................................................................... สถานภาพ โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย 
ต าแหน่ง........................................................................สงักดั...................................................โทรศพัท.์............. ............. .......................... ........ .
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน............................................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี...........ซอย............................ ...........................
ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.............................. ............
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน.......................................................โทรศพัทมื์อถือ........................................................... 
ปัจจุบนัมียอดทุนเรือนหุน้....................................................บาท ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษ เพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ขา้พเจา้กูเ้งินสามญัโครงการพิเศษจาก สอ.สร.รฟท. จ านวนเงิน................................................................. .............บาท 
(....................................................................................................)  เพื่อน าไปใชใ้นการซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก และโทรศพัทมื์อถือ 
 กรณีทีข้่าพเจ้าไม่สามารถกู้เงนิได้ตามจ านวนเงนิดงักล่าว ยนิยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงนิกู้ให้ตรงตามสิทธิของข้าพเจ้าได้ 

 ข้อ 2. ขา้พเจา้มีหน้ีสินท่ีตอ้งหกัจากเงินไดร้ายเดือนในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

 เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ามญั  เงินกูเ้พ่ือการเคหะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  อ่ืนๆ.......................................................... 
ข้อ 3. ขา้พเจา้สญัญาวา่จะช าระตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั งวดละ ............. .............. .........บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราตามท่ี

ก าหนดไวใ้นระเบียบและประกาศของ สอ.สร.รฟท. รวม......... ......... .........งวด หน้ีส่วนท่ีเหลือช าระเสร็จส้ินภายในก าหนดอายสุญัญา ทั้งน้ี 
ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.........................................พ.ศ......................เป็นตน้ไป และหากขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุจ านวนงวดผอ่นช าระ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้
ตกลงและยนิยอมผอ่นช าระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียตามจ านวนงวดสูงสุดท่ี สอ.สร.รฟท. ก าหนดใหผ้อ่นช าระได ้
 ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ ข้าพเจ้ายนิยอมให้ สอ .สร.รฟท. เพิม่หรือลดอตัราดอกเบีย้ได้ทนัทโีดย สอ .สร.รฟท. 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  

 ข้อ 4. ขา้พเจา้ขอน าเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่น สอ.สร.รฟท. มาเป็นหลกัประกนัเงินกู ้จ  านวน....................................................บาท และขอเสนอ 

หลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี บุคคลค ้าประกนั สมุดบญัชีเงินฝากจ าน าเป็นประกนั  อ่ืนๆ............................................................ . 
ค าเตือน !  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค า้ประกนัการกู้สามัญโครงการพเิศษ (ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือ) ได้เพยีงคนเดยีว ! 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกดั 

เงินได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค า้ประกนัรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค า้ประกนัท่ีและช่ือผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพนัตนค า้ประกนั
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
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ข้อ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯหกัดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูจ้นถึงวนัส้ินเดือนนั้น 

 ข้อ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้ารรถไฟฯ หรือนายจา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เพ่ือ
ช าระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท. และกรณีท่ีขา้พเจา้ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองานประจ า หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวติ และยงัมี 

พลิกหนา้ 2  
 

 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ 

         ออมทรัพยธ์รรมดา  เลขท่ี........................................ 

         ออมทรัพยพ์ิเศษ      เลขท่ี......................................... 

 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร..................................... 
สาขา................................เลขท่ีบญัชี...................................... 
 
 

รับท่ี................................... วนัที่..................................... 
หนงัสือกูท่ี้ ส........................../25......................... 
วนัที่................................................................................. 
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์  
ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
 

 

 

ระวัง !  เขียนผิดห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด 

          ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากับ 
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หนี้เงินกูค้า้งช าระอยู่กบัสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้ารรถไฟฯหรือนายจา้งหกัเงินค่าตอบแทนความชอบในการท างาน เงินชดเชย 
เงินบ าเหน็จ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน เงินสงเคราะห์แก่ทายาท หรือเงินอ่ืนใดจาก 

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง เพ่ือช าระหนี้ใหก้บัสหกรณ์ฯจนครบถว้น โดยถือหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบันี้เป็ นหลกัฐานเพ่ือรับเงิน 

หรือช าระหนี้แทนขา้พเจา้ และความยนิยอมนี้ใหมี้อยูต่ลอดไปจนกวา่สหกรณ์ฯจะไดรั้บช าระหนี้ครบถว้นตามสญัญาฉบบันี้ 

ข้อ 7. หากขา้พเจา้ท าผิดขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบ สอ.สร.รฟท. อนัเก่ียวกบัการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูไ้ม่วา่กรณี
ใดๆ ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

ข้อ 8. ถา้ขา้พเจา้ไม่สามารถช าระหนี้ไดไ้ม่วา่กรณีใด หรือจะขอโอนหรือยา้ยหรือออกจากงานการรถไฟฯ หรืองานประจ า หรือขาด 

สมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบัของ สอ .สร.รฟท. ขา้พเจา้จะแจง้เป็ นหนงัสือให้ สอ .สร.รฟท. ทราบ และขา้พเจา้ยนิยอมให้ สอ .สร.รฟท. หกัเงิน  
ค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจาก สอ.สร.รฟท. เพื่อช าระหน้ีสินซึ่งขา้พเจา้มีอยู่ใน สอ.สร.รฟท. ใหเ้สร็จสิ้นเสียก่อน 
ถา้ขา้พเจา้ไม่ด าเนินการดงักล่าว ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีการรถไฟฯหรือนายจา้งพึงจ่ายใหแ้ก่  

ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพื่อช าระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท.

ข้อ 9. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับทราบขอ้ตกลง 
บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของ
สญัญาน้ี

ข้อ 10. เม่ือ สอ.สร.รฟท. จ่ายเงินกูใ้หข้า้พเจา้ไม่วา่จะจ่ายดว้ยเช็ค หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้หรือมอบอ านาจ
ใหผู้รั้บมอบอ านาจมารับเงินแทนขา้พเจา้ หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก สอ.สร.รฟท. ท่ีขา้พเจา้ไดแ้จง้ต่อ สอ .สร.รฟท. ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ได้ รับ
เงินกูจ้  านวนดงักล่าวครบถว้นแลว้ และใหถื้อวา่การจ่ายเงินดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน

ข้อ 11. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกฟ้องคดีลม้ละลายหรือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแต่อยา่งใด และขอรับรองวา่
ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในค าขอกูน้ั้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ).........................................................ผูกู้ ้        (ลงช่ือ)......................................................พยาน
      (..................................................................)   (...............................................................) 

       (ลงช่ือ)...................................................... เจา้หนา้ท่ี
              (.............................. ............................) และพยาน 

        (ลงช่ือ)...........................................................ผูจ้ดัการ
       (.............................................................) สอ.สร.รฟท.

ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือท่ีระบุไว้จริง มิฉะน้ันจะมีความผิดทางอาญา

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
    ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาค าขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด้
 ไม่สมควรใหกู้เ้พราะ....................................................................... 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(....................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
           (...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(....................................................................)

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(...................................................................) 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่
หมดอายแุละมีตราประทบัของการรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
     - พนกังานที่เกษียณ ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานบ านาญหรือส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน 
     - สมาชิกสมทบ ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส าเนาถูกตอ้ง
(แนบต้นฉบับใบแจ้งยอดเงินเดือนทุกคร้ัง ) หรือใบแจง้ยอดเงินเดือนที่
พิมพจ์ากอินเตอร์เน็ต (ลงนามก ากบั) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้รับรองส าเนาถูกตอ้ง

 พยาน   1. พยานตอ้งเป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น
2. พยานตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั  และผูเ้ขียนในสัญญา

ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูต้ามสัญญาฉบบัน้ีครบถว้นแลว้ 

(ลงช่ือ)............................................................ผูรั้บเงินกู ้       (ลงช่ือ)..........................................................เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน
 (....................................................................)       (....................................................................) 

      รับเงินกูว้นัท่ี......................................................       จ่ายเงินวนัท่ี.......................................................



      สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั  (สอ.สร.รฟท.) 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโครงการพเิศษ 
    (ซ้ือโทร                                                  (ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ)  ท าท่ี.............................................................. 

วนัท่ี........................... ................................................................ 

ขา้พเจา้............................... ........................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี  เลข ทสค.  

เลขประจ าตวับตัรประชาชน อาย.ุ............ปี เป็น พนกังาน รฟท. ลูกจา้งประจ า รฟท. 

 เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ....................................................................................... สถานภาพ โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย 
ต าแหน่ง........................................................................สงักดั...................................................โทรศพัท.์............. ............. .......................... ........ .
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน............................................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี...........ซอย............................ ...........................
ถนน............................................ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.............................. ............
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน.......................................................โทรศพัทมื์อถือ...........................................................
ปัจจุบนัมียอดทุนเรือนหุน้....................................................บาท ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญัโครงการพิเศษ เพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี

ข้อ 1. ขา้พเจา้กูเ้งินสามญัโครงการพิเศษจาก สอ.สร.รฟท. จ านวนเงิน............................................................... ...............บาท 
(................................................................... .................................)  เพื่อน าไปใชใ้นการซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก และโทรศพัทมื์อถือ 

กรณีทีข้่าพเจ้าไม่สามารถกู้เงนิได้ตามจ านวนเงนิดงักล่าว ยนิยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงนิกู้ให้ตรงตามสิทธิของข้าพเจ้าได้
ข้อ 2. ขา้พเจา้มีหน้ีสินท่ีตอ้งหกัจากเงินไดร้ายเดือนในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

 เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ามญั  เงินกูเ้พ่ือการเคหะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  อ่ืนๆ.......................................................... 
ข้อ 3. ขา้พเจา้สญัญาวา่จะช าระตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั งวดละ ............. .............. .........บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราตามท่ี

ก าหนดไวใ้นระเบียบและประกาศของ สอ.สร.รฟท. รวม......... ......... .........งวด หน้ีส่วนท่ีเหลือช าระเสร็จส้ินภายในก าหนดอายสุญัญา ทั้งน้ี 
ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.........................................พ.ศ......................เป็นตน้ไป และหากขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุจ านวนงวดผอ่นช าระ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้
ตกลงและยนิยอมผอ่นช าระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียตามจ านวนงวดสูงสุดท่ี สอ.สร.รฟท. ก าหนดใหผ้อ่นช าระได ้

ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ ข้าพเจ้ายนิยอมให้ สอ .สร.รฟท. เพิม่หรือลดอตัราดอกเบีย้ได้ทนัทโีดย สอ .สร.รฟท. 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

ข้อ 4. ขา้พเจา้ขอน าเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่น สอ.สร.รฟท. มาเป็นหลกัประกนัเงินกู ้จ  านวน....................................................บาท และขอเสนอ 

หลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี บุคคลค ้าประกนั สมุดบญัชีเงินฝากจ าน าเป็นประกนั  อ่ืนๆ.............................................................
ค าเตือน !  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค า้ประกนัการกู้สามัญโครงการพเิศษ (ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กและโทรศัพท์มือถือ) ได้เพยีงคนเดยีว ! 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกดั 

เงินได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค า้ประกนัรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค า้ประกนัท่ีและช่ือผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพนัตนค า้ประกนั
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
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ข้อ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯหกัดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูจ้นถึงวนัส้ินเดือนนั้น
ข้อ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้ารรถไฟฯ หรือนายจา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เพื่อ

ช าระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท. และกรณีท่ีขา้พเจา้ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองานประจ า หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวติ และยงัมี
พลิกหนา้ 2 

 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากสหกรณ์ 

         ออมทรัพยธ์รรมดา  เลขท่ี........................................ 

         ออมทรัพยพ์ิเศษ      เลขท่ี......................................... 

 โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร..................................... 
สาขา................................เลขท่ีบญัชี...................................... 

รับท่ี................................... วนัที่..................................... 
หนงัสือกูท่ี้ ส........................../25......................... 
วนัที่................................................................................. 
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์  
ตามประมวลรัษฎากร 

 

ระวัง !  เขียนผิดห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด
          ให้ขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากับ 
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หนี้เงินกูค้า้งช าระอยู่กบัสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้ารรถไฟฯหรือนายจา้งหกัเงินค่าตอบแทนความชอบในการท างาน เงินชดเชย 
เงินบ าเหน็จ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน เงินสงเคราะห์แก่ทายาท หรือเงินอ่ืนใด จาก 

การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง เพ่ือช าระหนี้ใหก้บัสหกรณ์ฯจนครบถว้น โดยถือหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบันี้เป็ นหลกัฐานเพ่ือรับเงิน 

หรือช าระหนี้แทนขา้พเจา้ และความยนิยอมนี้ใหมี้อยูต่ลอดไปจนกวา่สหกรณ์ฯจะไดรั้บช าระหนี้ครบถว้นตามสญัญาฉบบันี้ 

ข้อ 7. หากขา้พเจา้ท าผิดขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบ สอ.สร.รฟท. อนัเก่ียวกบัการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูไ้ม่วา่กรณี
ใดๆ ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

ข้อ 8. ถา้ขา้พเจา้ไม่สามารถช าระหน้ีไดไ้ม่วา่กรณีใด หรือจะขอโอนหรือยา้ยหรือออกจากงานการรถไฟฯ หรืองานประจ า หรือขาด
สมาชิกภาพ ตามขอ้บงัคบัของ สอ .สร.รฟท. ขา้พเจา้จะแจง้เป็นหนงัสือให ้สอ .สร.รฟท. ทราบ และขา้พเจา้ยนิยอมให ้สอ .สร.รฟท. หกัเงิน  
ค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจาก สอ.สร.รฟท. เพ่ือช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่น สอ.สร.รฟท. ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
ถา้ขา้พเจา้ไม่ด าเนินการดงักล่าว ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีการรถไฟฯหรือนายจา้งพึงจ่ายใหแ้ก่
ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท.

ข้อ 9. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับทราบขอ้ตกลง 
บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของ
สญัญาน้ี

ข้อ 10. เม่ือ สอ.สร.รฟท. จ่ายเงินกูใ้หข้า้พเจา้ไม่วา่จะจ่ายดว้ยเช็ค หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของขา้พเจา้ห รือมอบอ านาจ
ใหผู้รั้บมอบอ านาจมารับเงินแทนขา้พเจา้ หรือโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝาก สอ.สร.รฟท. ท่ีขา้พเจา้ไดแ้จง้ต่อ สอ .สร.รฟท. ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดรั้บ
เงินกูจ้  านวนดงักล่าวครบถว้นแลว้ และใหถื้อวา่การจ่ายเงินดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน

ข้อ 11. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขา้พเจา้ไม่อยูใ่นระหวา่งถูกฟ้องคดีลม้ละลายหรือพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดแต่อยา่งใด และขอรับรองวา่
ขอ้ความท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในค าขอกูน้ั้นเป็นความจริงทุกประการ 

(ลงช่ือ).............................................. ...........ผูกู้ ้        (ลงช่ือ)......................................................พยาน
      (..................................................................)        (...............................................................) 

       (ลงช่ือ)...................................................... เจา้หนา้ท่ี
              (..........................................................) และพยาน 

        (ลงช่ือ)...........................................................ผูจ้ดัการ
       (.............................................................) สอ.สร.รฟท.

ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือท่ีระบุไว้จริง มิฉะน้ันจะมีความผิดทางอาญา

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
    ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาค าขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด้
 ไม่สมควรใหกู้เ้พราะ....................................................................... 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(....................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
           (...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(....................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(...................................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................ผูอ้นุมติั
(...................................................................) 

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่
หมดอายแุละมีตราประทบัของการรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
     - พนกังานที่เกษียณ ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานบ านาญหรือส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน 
     - สมาชิกสมทบ ใชส้ าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
2. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเ ดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส าเนาถูกตอ้ง
(แนบต้นฉบับใบแจ้งยอดเงินเดือนทุกคร้ัง ) หรือใบแจง้ยอดเงินเดือนที่
พิมพจ์ากอินเตอร์เน็ต (ลงนามก ากบั) 
3. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้รับรองส าเนาถูกตอ้ง

 พยาน   1. พยานตอ้งเป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น
2. พยานตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั  และผูเ้ขียนในสัญญา

ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูต้ามสัญญาฉบบัน้ีครบถว้นแลว้ 

(ลงช่ือ)............................................................ผูรั้บเงินกู ้       (ลงช่ือ)..........................................................เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน
 (....................................................................)       (....................................................................) 

      รับเงินกูว้นัท่ี......................................................       จ่ายเงินวนัท่ี.......................................................



 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากั ด (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือสัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามัญโครงการพเิศษ (ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก และ โทรศัพท์มือถือ) 

ท าท่ี.................................................................  
วนัท่ี................................................................  

 ขา้พเจา้.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี  เลขประจ าตวับตัรประชาชน 

 อายุ............ ปี เป็น  พนกังาน รฟท .  ลูกจา้งประจ า รฟท .  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
 อ่ืนๆ..................................................... สถานภาพ  โสด  สมรส  หยา่  หมา้ย ต าแหน่ง.................................. ................... ....
สงักดั......................................................โทรศพัท.์.................................................ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน............ .....................บาท ท่ีอยูปั่จจุบนั 
บา้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............ซอย........................................ถนน........................................ต าบล/แขวง............... ........... ......... ....... ....
อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์........................... ................ .... 
ขอท าสญัญาค ้าประกนัใหไ้วแ้ก่ สอ.สร.รฟท. เพื่อเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ตามท่ี...........................................................................(ผูกู้)้ ไดกู้เ้งินจาก สอ.สร.รฟท. จ านวนเงิน....................................... บาท
(.......................................................................................................) ตามหนงัสือสญัญากู ้ส าหรับกูส้ามญัเลขท่ี ส......................./....................... 
ลงวนัท่ี ................................................. นั้น และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจาก สอ .สร.รฟท . โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยนิ ยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าว 
พร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี นั้น ดว้ย 
 ข้อ 2. ขา้พเจา้ไดย้นิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย 
และการเรียกคืนเงินกูก่้อ นถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นสญัญาเงินกูส้ามญั โครงการพิเศษ  (ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก และโทรศพัทมื์อถือ )       
โดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระ
ครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 3. ใหก้ารค ้าประกนัน้ีมีผลบงัคบัและผกูพนั โดยขา้พเจา้จะไม่บอกเลิกสญัญาค ้าประกนัจนกวา่ สอ .สร.รฟท. จะไดรั้บช าระหน้ี
ตามสญัญาเงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ  (ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊กและ โทรศพัทมื์อถือ ) ขา้งตน้น้ีครบถว้นแลว้ และขา้พเจา้ยอมรับขอ้ผกูพนัวา่ 
การออกจากการเป็นสมาชิกของ สอ.สร.รฟท. ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้
ค ้าประกนัรายน้ีจะไดใ้หส้มาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ สอ.สร.รฟท. เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ข้อ 4.  ในกรณีท่ีตอ้งช าระหน้ีแทนผูกู้ ้หลงัจาก สอ.สร.รฟท. ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัขา้พเจา้แลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้น่วยงาน
ท่ีมีหนา้ท่ีจ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้ไดแ้ก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ด าเนินการหกัเงินไดร้ายเดือน หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิได้ รับ             
เพ่ือช าระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ีย และค่ าสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพนั อนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้น ตามรายการท่ีเรียกเก็บใหแ้ก่                
สอ.สร.รฟท. และความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป จนกวา่จะไดช้ าระหน้ี ตามสญัญาเงินกูส้ามญัโครงการพิเศษ  (ซ้ือคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก และ
โทรศพัทมื์อถือ) ท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 
 ข้อ 5. กรณี สอ .สร.รฟท. มีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัขา้พเจา้ ให ้สอ .สร.รฟท. ส่งไปยงัภูมิล าเนาของขา้พเจา้ดงักล่าวขา้งตน้ เวน้แต่
ขา้พเจา้จะไดแ้จง้การยา้ยท่ีอยูใ่ห ้สอ.สร.รฟท. ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

 ข้อ 6. บรรดาหนงัสือติดต่อ หนงัสือบอกกล่าวทั้งหลายท่ีส่งใหผู้ค้  ้าประกนั ไม่วา่จะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน 
ถา้หากไดส่้งไปยงัสถานท่ีท่ีระบุในสญัญาขา้งตน้แลว้ใหถื้อวา่ไดส่้งใหผู้ค้  ้าประกนัแลว้โดยชอบ 

ข้อ 7. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับทราบขอ้ตกลง 
บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งการรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาน้ีดีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
 

 (ลงช่ือ)............................................................ผูค้  ้าประกนั         (ลงช่ือ).........................................................พยาน 

           (.............................................................)                                  (.........................................................)  
               (ลงช่ือ).........................................................พยาน 
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ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือทีร่ะบุไว้จริง มฉิะนั้นจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสือสัญญาค า้ประกนั 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานการรถไฟฯหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอายแุละมีตราประทบัของการรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
2. ส าเนาใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส าเนาถูกตอ้ง  หรือใบแจง้ยอดเงินเดือนท่ีพิมพจ์ากอินเตอร์เน็ต (ลงนามก ากบั) 
 

พยาน     1. พยานตอ้งเป็นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น 

               2. พยานตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนั  และผูเ้ขียนในสญัญา 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  
 สัญญาเงนิกู้สามัญโครงการพเิศษ (ซ้ือคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กและ
โทรศัพท์มือถือ) มีทั้งหมด 3 แผ่น  ดงันี ้(พมิพ์ด้วยกระดาษสีฟ้า) 

- สัญญาเงนิกู้ม ี2 แผ่น หน้า-หลงั  
- สัญญาค า้ประกนัมี 1 แผ่น หน้า-หลงั  
รวมมสัีญญาเงนิกู้ทั้งหมด 3 แผ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           พิมพ ์คร้ังท่ี 3 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2563           พิมพ ์คร้ังท่ี 2 เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 

                พิมพ ์คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 1  เมษายน   2557 

 


