 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
 ออมทรัพย์ธรรมดา เลขที่........................................
 ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่.........................................
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....................................

รับที่................................... วันที่.....................................
หนังสื อกูท้ ี่ ส........................../25.........................
วันที่.................................................................................
สหกรณ์ ได้รับการยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

สาขา................................เลขที่บญั ชี......................................

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
ระวัง ! เขียนผิดห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด หนังสื อขอกู้และสั ญญากู้เงินสามัญ โครงการพิเศษ
(ซืข้อีดโทร
(ซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก และโทรศัพท์ มือถือ) ทาที่................................................................
ให้
ฆ่ าและเซ็นชื่อกากับ
วันที่...........................................................................................
ข้าพเจ้า.......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่  เลข ทสค. 
เลขประจาตัวบัตรประชาชน อายุ.............ปี เป็ น พนักงาน รฟท. ลูกจ้างประจา รฟท.

 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ....................................................................................... สถานภาพ โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
ตาแหน่ง........................................................................สังกัด...................................................โทรศัพท์..................................................... .........
ได้รับเงินได้รายเดือน............................................บาท ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่...................หมู่ที่...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด .............................. ............
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน.......................................................โทรศัพท์มือถือ...........................................................
ปั จจุบนั มียอดทุนเรื อนหุน้ ....................................................บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้าพเจ้ากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษจาก สอ.สร.รฟท. จานวนเงิน..............................................................................บาท
(....................................................................................................) เพื่อนาไปใช้ในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ
กรณีทขี่ ้ าพเจ้ าไม่ สามารถกู้เงินได้ตามจานวนเงินดังกล่ าว ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงินกู้ให้ ตรงตามสิทธิของข้ าพเจ้ าได้
ข้ อ 2. ข้าพเจ้ามีหนี้สินที่ตอ้ งหักจากเงินได้รายเดือนในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้

 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ ามัญ  เงินกูเ้ พื่อการเคหะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  อื่นๆ..........................................................
ข้ อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชาระต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ ............. .............. .........บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบและประกาศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หนี้ส่วนที่เหลือชาระเสร็ จสิ้นภายในกาหนดอายุสญ
ั ญา ทั้งนี้
ตั้งแต่งวดประจาเดือน.........................................พ.ศ......................เป็ นต้นไป และหากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุจานวนงวดผ่อนชาระ ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ตกลงและยินยอมผ่อนชาระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยตามจานวนงวดสูงสุดที่ สอ.สร.รฟท. กาหนดให้ผอ่ นชาระได้
ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สอ .สร.รฟท. เพิม่ หรื อลดอัตราดอกเบีย้ ได้ ทนั ทีโดย สอ .สร.รฟท.
ไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่ วงหน้ า
ข้ อ 4. ข้าพเจ้าขอนาเงินค่าหุน้ ที่มีอยูใ่ น สอ.สร.รฟท. มาเป็ นหลักประกันเงินกู้ จานวน....................................................
บาท และขอเสนอ
หลักประกันเพิ่มเติม ดังนี้ บุคคลค้ าประกัน สมุดบัญชีเงินฝากจานาเป็ นประกัน อื่นๆ............................................................ .
คาเตือน ! สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้คา้ ประกัน การกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กและโทรศัพท์ มือถือ) ได้เพียงคนเดียว !

ที่

ชื่ อ - สกุล

เลข
ทะเบียน
สมาชิก

ตาแหน่ ง
และสั งกัด

เงินได้
รายเดือน

ทุน
เรื อนหุ้น

เป็ นผู้คา้ ประกันรายอื่น ข้ าพเจ้ าผูกพันตนคา้ ประกัน
ตามหนังสื อสั ญญา
ตามคาขอกู้ข้างต้ นจึงลง
คา้ ประกันที่และชื่ อผู้กู้ ลายมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน
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ข้ อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯหักดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกูจ้ นถึงวันสิ้นเดือนนั้น
ข้ อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯ หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อ
ชาระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. และกรณี ที่ขา้ พเจ้าออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรื องานประจา หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวติ และยังมี
พลิกหน้า 2
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หน้ีเงินกูค้ า้ งชาระอยู่กบั สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรื อนายจ้างหักเงินค่าตอบแทนความชอบในการทางาน เงินชดเชย
เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน เงินสงเคราะห์แก่ทายาท หรื อเงินอื่นใดจาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหน้ ีให้กบั สหกรณ์ฯจนครบถ้วน โดยถือหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับน้ ีเป็ นหลักฐานเพื่อรับเงิน
หรื อชาระหน้ ีแทนข้าพเจ้า และความยินยอมน้ ีให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าสหกรณ์ฯจะได้รับชาระหน้ ีครบถ้วนตามสัญญาฉบับน้ ี
ข้ อ 7. หากข้าพเจ้าทาผิดข้อบังคับและ/หรื อระเบียบ สอ.สร.รฟท. อันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูไ้ ม่วา่ กรณี
ใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า เงินกูน้ ้ ีเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้ อ 8. ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถชาระหน้ ีได้ไม่วา่ กรณี ใด หรื อจะขอโอนหรื อย้ายหรื อออกจากงานการรถไฟฯ หรื องานประจา หรื อขาด
สมาชิกภาพ ตามข้อบังคับของ สอ .สร.รฟท. ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สอ .สร.รฟท. ทราบ และข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ .สร.รฟท. หักเงิน
ค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจาก สอ.สร.รฟท. เพื่อชาระหน้ีสินซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ใน สอ.สร.รฟท. ให้เสร็ จสิ ้นเสี ยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่ดาเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใดที่การรถไฟฯหรื อนายจ้างพึงจ่ายให้แก่
ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท.
ข้ อ 9. ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้
ข้ อ 10. เมื่อ สอ.สร.รฟท. จ่ายเงินกูใ้ ห้ขา้ พเจ้าไม่วา่ จะจ่ายด้วยเช็ค หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าหรื อมอบอานาจ
ให้ผรู ้ ับมอบอานาจมารับเงินแทนข้าพเจ้า หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.สร.รฟท. ที่ขา้ พเจ้าได้แจ้งต่อ สอ .สร.รฟท. ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ รับ
เงินกูจ้ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ ท้ งั สิ้น
ข้ อ 11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่อยูใ่ นระหว่างถูกฟ้องคดีลม้ ละลายหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่อย่างใด และขอรับรองว่า
ข้อความที่ขา้ พเจ้าได้ระบุในคาขอกูน้ ้ นั เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................... ผูก้ ู้
(ลงชื่อ)...................................................... พยาน
(..................................................................)

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

(ลงชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่
(..........................................................) และพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................ผูจ้ ดั การ
(.............................................................) สอ.สร.รฟท.
คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้ องเป็ นบุคคลตามชื่ อที่ระบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
เอกสารแนบคาขอกู้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาคาขอกูน้ ้ ีแล้ว  เห็นสมควรให้กไู้ ด้
1. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ หรื อใบแทน(บัตรรถไฟ) ที่ไม่
 ไม่สมควรให้กเู้ พราะ.......................................................................
หมดอายุและมีตราประทับของการรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
- พนักงานที่เกษียณ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานบานาญหรื อสาเนา
(....................................................................)
บัตรประจาตัวประชาชน
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
- สมาชิกสมทบ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(...................................................................)
2. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(แนบต้ นฉบับใบแจ้ งยอดเงินเดือนทุกครั้ง ) หรื อใบแจ้งยอดเงินเดือนที่
(....................................................................)
พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (ลงนามกากับ)
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(...................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ

พยาน 1. พยานต้องเป็ นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น

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

2. พยานต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญา

ข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว
(ลงชื่อ)............................................................ผูร้ ับเงินกู้

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

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

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

รับเงินกูว้ นั ที่......................................................

จ่ายเงินวันที่.......................................................

 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์
 ออมทรัพย์ธรรมดา เลขที่........................................
 ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่.........................................
 โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.....................................

รับที่................................... วันที่.....................................
หนังสื อกูท้ ี่ ส........................../25.........................
วันที่.................................................................................
สหกรณ์ ได้รับการยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

สาขา................................เลขที่บญั ชี......................................

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
ระวัง ! เขียนผิดห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด หนังสื อขอกู้และสั ญญากู้เงินสามัญ โครงการพิเศษ
(ซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก และโทรศัพท์ มือถือ) ทาที่..............................................................
ให้(ซื
ขีด้อฆ่โทร
าและเซ็นชื่อกากับ
วันที่...........................................................................................
ข้าพเจ้า.......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่  เลข ทสค. 
เลขประจาตัวบัตรประชาชน อายุ.............ปี เป็ น พนักงาน รฟท. ลูกจ้างประจา รฟท.

 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ....................................................................................... สถานภาพ โสด  สมรส  หย่า  หม้าย
ตาแหน่ง........................................................................สังกัด...................................................โทรศัพท์..................................................... .........
ได้รับเงินได้รายเดือน............................................บาท ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่...................หมู่ที่...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด .............................. ............
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน.......................................................โทรศัพท์มือถือ...........................................................
ปั จจุบนั มียอดทุนเรื อนหุน้ ....................................................บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้าพเจ้ากูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษจาก สอ.สร.รฟท. จานวนเงิน..............................................................................บาท
(....................................................................................................) เพื่อนาไปใช้ในการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ
กรณีทขี่ ้ าพเจ้ าไม่ สามารถกู้เงินได้ ตามจานวนเงินดังกล่ าว ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงินกู้ให้ ตรงตามสิทธิของข้ าพเจ้ าได้
ข้ อ 2. ข้าพเจ้ามีหนี้สินที่ตอ้ งหักจากเงินได้รายเดือนในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้

 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ ามัญ  เงินกูเ้ พื่อการเคหะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์  อื่นๆ..........................................................
ข้ อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชาระต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ ............. .............. .........บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบและประกาศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หนี้ส่วนที่เหลือชาระเสร็ จสิ้นภายในกาหนดอายุสญ
ั ญา ทั้งนี้
ตั้งแต่งวดประจาเดือน.........................................พ.ศ......................เป็ นต้นไป และหากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุจานวนงวดผ่อนชาระ ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ตกลงและยินยอมผ่อนชาระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยตามจานวนงวดสูงสุดที่ สอ.สร.รฟท. กาหนดให้ผอ่ นชาระได้
ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สอ .สร.รฟท. เพิม่ หรื อลดอัตราดอกเบีย้ ได้ ทนั ทีโดย สอ .สร.รฟท.
ไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่ วงหน้ า
ข้ อ 4. ข้าพเจ้าขอนาเงินค่าหุน้ ที่มีอยูใ่ น สอ.สร.รฟท. มาเป็ นหลักประกันเงินกู้ จานวน....................................................
บาท และขอเสนอ
หลักประกันเพิม่ เติม ดังนี้ บุคคลค้ าประกัน สมุดบัญชีเงินฝากจานาเป็ นประกัน อื่นๆ.............................................................
คาเตือน ! สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้คา้ ประกัน การกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กและโทรศัพท์ มือถือ) ได้เพียงคนเดียว !

ที่

ชื่ อ - สกุล

เลข
ทะเบียน
สมาชิก

ตาแหน่ ง
และสั งกัด

เงินได้
รายเดือน

ทุน
เรื อนหุ้น

เป็ นผู้คา้ ประกันรายอื่น ข้ าพเจ้ าผูกพันตนคา้ ประกัน
ตามหนังสื อสั ญญา
ตามคาขอกู้ข้างต้ นจึงลง
คา้ ประกันที่และชื่ อผู้กู้ ลายมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐาน
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ข้ อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯหักดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกูจ้ นถึงวันสิ้นเดือนนั้น
ข้ อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯ หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อ
ชาระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. และกรณี ที่ขา้ พเจ้าออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรื องานประจา หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวติ และยังมี
พลิกหน้า 2
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หน้ีเงินกูค้ า้ งชาระอยู่กบั สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรื อนายจ้างหักเงินค่าตอบแทนความชอบในการทางาน เงินชดเชย
เงินบาเหน็จ เงินสงเคราะห์รายเดือน เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้าย เงินสะสมคืน เงินสงเคราะห์แก่ทายาท หรื อเงินอื่นใด จาก
การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง เพื่อชาระหน้ ีให้กบั สหกรณ์ฯจนครบถ้วน โดยถือหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับน้ ีเป็ นหลักฐานเพื่อรับเงิน
หรื อชาระหน้ ีแทนข้าพเจ้า และความยินยอมน้ ีให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าสหกรณ์ฯจะได้รับชาระหน้ ีครบถ้วนตามสัญญาฉบับน้ ี
ข้ อ 7. หากข้าพเจ้าทาผิดข้อบังคับและ/หรื อระเบียบ สอ.สร.รฟท. อันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูไ้ ม่วา่ กรณี
ใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า เงินกูน้ ้ ีเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้ อ 8. ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถชาระหนี้ได้ไม่วา่ กรณี ใด หรื อจะขอโอนหรื อย้ายหรื อออกจากงานการรถไฟฯ หรื องานประจา หรื อขาด
สมาชิกภาพ ตามข้อบังคับของ สอ .สร.รฟท. ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สอ .สร.รฟท. ทราบ และข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ .สร.รฟท. หักเงิน
ค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจาก สอ.สร.รฟท. เพื่อชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ น สอ.สร.รฟท. ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่ดาเนินการดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใดที่การรถไฟฯหรื อนายจ้างพึงจ่ายให้แก่
ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท.
ข้ อ 9. ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้
ข้ อ 10. เมื่อ สอ.สร.รฟท. จ่ายเงินกูใ้ ห้ขา้ พเจ้าไม่วา่ จะจ่ายด้วยเช็ค หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าพเจ้าห รื อมอบอานาจ
ให้ผรู ้ ับมอบอานาจมารับเงินแทนข้าพเจ้า หรื อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สอ.สร.รฟท. ที่ขา้ พเจ้าได้แจ้งต่อ สอ .สร.รฟท. ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับ
เงินกูจ้ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าการจ่ายเงินดังกล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ งั สิ้น
ข้ อ 11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่อยูใ่ นระหว่างถูกฟ้องคดีลม้ ละลายหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่อย่างใด และขอรับรองว่า
ข้อความที่ขา้ พเจ้าได้ระบุในคาขอกูน้ ้ นั เป็ นความจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................................ผูก้ ู้
(ลงชื่อ)...................................................... พยาน
(..................................................................)

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

(ลงชื่อ)...................................................... เจ้าหน้าที่
(..........................................................) และพยาน
(ลงชื่อ)...........................................................ผูจ้ ดั การ
(.............................................................) สอ.สร.รฟท.
คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้ องเป็ นบุคคลตามชื่ อที่ระบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
เอกสารแนบคาขอกู้
ข้าพเจ้าได้พิจารณาคาขอกูน้ ้ ีแล้ว  เห็นสมควรให้กไู้ ด้
1. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯ หรื อใบแทน(บัตรรถไฟ) ที่ไม่
 ไม่สมควรให้กเู้ พราะ.......................................................................
หมดอายุและมีตราประทับของการรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
- พนักงานที่เกษียณ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานบานาญหรื อสาเนา
(....................................................................)
บัตรประจาตัวประชาชน
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
- สมาชิกสมทบ ใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(...................................................................)
2. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเ ดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(แนบต้ นฉบับใบแจ้ งยอดเงินเดือนทุกครั้ง ) หรื อใบแจ้งยอดเงินเดือนที่
(....................................................................)
พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (ลงนามกากับ)
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
3. สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(...................................................................)

(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ

พยาน 1. พยานต้องเป็ นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น

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

2. พยานต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญา

ข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว
(ลงชื่อ)............................................................ผูร้ ับเงินกู้

(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

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

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

รับเงินกูว้ นั ที่......................................................

จ่ายเงินวันที่.......................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากั ด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อสั ญญาคา้ ประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊ก และ โทรศัพท์มือถือ)
ทาที่.................................................................
วันที่................................................................
ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่  เลขประจาตัวบัตรประชาชน

 อายุ............ ปี เป็ น  พนักงาน รฟท.  ลูกจ้างประจา รฟท .  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
 อื่นๆ..................................................... สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย ตาแหน่ง.................................. ................... ....
สังกัด......................................................โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รายเดือน.................................บาท ที่อยูป่ ั จจุบนั
บ้านเลขที่...........................หมู่ที่............ซอย........................................ถนน........................................ตาบล/แขวง............... ...............................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์............................ ................ ....
ขอทาสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ สอ.สร.รฟท. เพื่อเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตามที่...........................................................................(ผูก้ )ู้ ได้กเู้ งินจาก สอ.สร.รฟท. จานวนเงิน....................................... บาท
(.......................................................................................................) ตามหนังสื อสัญญากู้ สาหรับกูส้ ามัญเลขที่ ส......................./.......................
ลงวันที่ ................................................. นั้น และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจาก สอ .สร.รฟท. โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายิน ยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าว
พร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ นั้น ด้วย
ข้ อ 2. ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย
และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อ นถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในสัญญาเงินกูส้ ามัญ โครงการพิเศษ (ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ )
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อ ผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระ
ครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 3. ให้การค้ าประกันนี้มีผลบังคับและผูกพัน โดยข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกสัญญาค้ าประกันจนกว่า สอ .สร.รฟท. จะได้รับชาระหนี้
ตามสัญญาเงินกูส้ ามัญ โครงการพิเศษ (ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและ โทรศัพท์มือถือ ) ข้างต้นนี้ครบถ้วนแล้ว และข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่า
การออกจากการเป็ นสมาชิกของ สอ.สร.รฟท. ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้า
ค้ าประกันรายนี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการ สอ.สร.รฟท. เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้ อ 4. ในกรณี ที่ตอ้ งชาระหนี้แทนผูก้ ู้ หลังจาก สอ.สร.รฟท. ได้มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้าได้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย ดาเนินการหักเงินได้รายเดือน หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้
รับ
เพื่อชาระหนี้เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ย และค่ าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพัน อันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั
ตามรายการที่เรี ยกเก็บให้แก่
สอ.สร.รฟท. และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามสัญญาเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ (ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และ
โทรศัพท์มือถือ) ที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้ อ 5. กรณี สอ.สร.รฟท. มีหนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ให้ สอ .สร.รฟท. ส่งไปยังภูมิลาเนาของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่
ข้าพเจ้าจะได้แจ้งการย้ายที่อยูใ่ ห้ สอ.สร.รฟท. ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้ อ 6. บรรดาหนังสื อติดต่อ หนังสื อบอกกล่าวทั้งหลายที่ส่งให้ผคู ้ ้ าประกัน ไม่วา่ จะส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน
ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุในสัญญาข้างต้นแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้ผคู ้ ้ าประกันแล้วโดยชอบ
ข้ อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทราบข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.............................................................)

(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(.........................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(............................................................) พลิกหน้า 2
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คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้ องเป็ นบุคคลตามชื่ อทีร่ ะบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
เอกสารแนบหนังสื อสัญญาคา้ ประกัน
1. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานการรถไฟฯหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอายุและมีตราประทับของการรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสาเนา
ถูกต้อง
2. สาเนาใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปั จจุบนั รับรองสาเนาถูกต้อง หรื อใบแจ้งยอดเงินเดือนที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต (ลงนามกากับ)
พยาน 1. พยานต้องเป็ นสมาชิก สอ.สร.รฟท. เท่านั้น
2. พยานต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ าประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญา

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ฯ ทุกท่ าน
สั ญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ ตบุ๊กและ
โทรศัพท์ มือถือ) มีท้งั หมด 3 แผ่ น ดังนี้ (พิมพ์ด้วยกระดาษสี ฟ้า)

- สั ญญาเงินกู้มี 2 แผ่น หน้ า-หลัง
- สั ญญาคา้ ประกันมี 1 แผ่น หน้ า-หลัง
รวมมีสัญญาเงินกู้ท้งั หมด 3 แผ่น

พิมพ์ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563
พิมพ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
พิมพ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

