รับที่................................... วันที่.....................................
หนังสื อกูท้ ี่ ส........................../25.........................
วันที่.................................................................................

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกสหกรณ์ฯ
 ออมทรัพย์ธรรมดำ เลขที่.................................................
 ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่.................................................
 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร.....................................
สำขำ........................................เลขที่บญั ชี......................................

สหกรณ์ ได้รับการยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อขอกู้และสั ญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษ
ระวัง ! เขียนผิดห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด
(ซื้อโทร
(ซื้อรถจักรยานยนต์ )
ทำที่................................................................
ให้ ขีดฆ่ าและเซ็นชื่ อกากับ

วันที่........................................................................

ข้ำพเจ้ำ.......................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่  เลข ทสค. 
เลขประจำตัวบัตรประชำชน อำยุ.............ปี เป็ น พนักงำน รฟท. ลูกจ้ำงประจำ รฟท.

 เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ....................................................................................... สถำนภำพ โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย
ตำแหน่ง........................................................................สังกัด...................................................โทรศัพท์..............................................................
ได้รับเงินได้รำยเดือน............................................บำท ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน.......................................................โทรศัพท์มือถือ...........................................................
ปั จจุบนั มียอดทุนเรื อนหุน้ ....................................................บำท ขอเสนอคำขอกูเ้ งินสำมัญ เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้ำพเจ้ำกูเ้ งินสำมัญจำก สอ.สร.รฟท. จำนวนเงิน..........................................บำท (.....................................................................)
เพื่อนำไปใช้ในกำรซื้อรถจักรยำนยนต์
กรณีทขี่ ้ าพเจ้ าไม่ สามารถกู้เงินได้ตามจานวนเงินดังกล่ าว ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงินกู้ให้ ตรงตามสิทธิของข้ าพเจ้ าได้
ข้ อ 2. ข้ำพเจ้ำมีหนี้สินที่ตอ้ งหักจำกเงินได้รำยเดือนในฐำนะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้

 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ ำมัญ  เงินกูเ้ พื่อกำรเคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อื่นๆ..........................................................
ข้ อ 3. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะชำระต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรำยเดือนเท่ำกัน งวดละ....................................บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำตำมที่
กำหนดไว้ในระเบียบและประกำศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หนี้ ส่วนที่เหลือชำระเสร็ จสิ้ นภำยในกำหนดอำยุสัญญำ ทั้งนี้
ตั้งแต่งวดประจำเดือน.........................................พ.ศ......................เป็ นต้นไป และหำกข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุจำนวนงวดผ่อนชำระ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ตกลงและยินยอมผ่อนชำระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยตำมจำนวนงวดสูงสุดที่ สอ.สร.รฟท. กำหนดให้ผอ่ นชำระได้
ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สอ.สร.รฟท. เพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบีย้ ได้ ทันทีโดย สอ.สร.รฟท.
ไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่ วงหน้ า
ข้ อ 4. ข้ำพเจ้ำขอนำเงินค่ำหุน้ ที่มีอยูใ่ น สอ.สร.รฟท. มำเป็ นหลักประกันเงินกู้ จำนวน....................................................บำท และ ขอเสนอ
หลักประกันเพิ่มเติม ดังนี้ บุคคลค้ ำประกัน สมุดบัญชีเงินฝำกจำนำเป็ นประกัน

อื่นๆ......................................................................

คาเตือน สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้อรถจักรยานยนต์ ) ได้ไม่ เกิน 1 คน หรื อไม่ เกิน 1 สัญญา

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

1

ข้ อ 5. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯหักดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกูจ้ นถึงวันสิ้นเดือนนั้น
ข้ อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯ หรื อนำยจ้ำง หรื อเจ้ำหน้ำที่ ผจู ้ ่ำยเงิ นได้รำยเดื อนของข้ำพเจ้ำหักเงิ นได้รำยเดื อนของข้ำพเจ้ำ
เพื่อชำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. และกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรื องำนประจำ หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวติ และยัง
มีหนี้เงินกูค้ ำ้ งชำระอยูก่ บั สหกรณ์ฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯหรื อนำยจ้ำงหักเงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรทำงำน เงินชดเชย เงิน
พลิกหน้ำ 2
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บำเหน็จ เงินสงเครำะห์รำยเดือน เงินค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้ำย เงินสะสมคืน เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท เงินบำนำญตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท หรื อเงินอื่นใดจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง เพื่อชำระหนี้ ให้กบั สหกรณ์ฯจนครบถ้วน
โดยถือหนังสื อสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้เป็ นหลักฐำนเพื่อรับเงินหรื อชำระหนี้แทนข้ำพเจ้ำ และควำมยินยอมนี้ ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่ำสหกรณ์ฯจะ
ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตำมสัญญำฉบับนี้
ข้ อ 7. หำกข้ำพเจ้ำทำผิดข้อบังคับและ/หรื อระเบียบ สอ.สร.รฟท. อันเกี่ยวกับกำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกูไ้ ม่วำ่ กรณี
ใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ เงินกูน้ ้ ีเป็ นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้ อ 8. ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ไม่วำ่ กรณี ใด หรื อจะขอโอนหรื อย้ำยหรื อออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรื องำนประจำ หรื อขำด
สมำชิกภำพ ตำมข้อบังคับของ สอ.สร.รฟท. ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สอ.สร.รฟท. ทรำบ และข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. หักเงิ น
ค่ำหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจำก สอ.สร.รฟท. เพื่อชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ น สอ.สร.รฟท. ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อน
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินบำเหน็จ บำนำญ หรื อเงินอื่นใดที่กำรรถไฟฯหรื อนำยจ้ำงพึงจ่ำยให้แก่
ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อชำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท.
ข้ อ 9. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทรำบข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สัญญำนี้
ข้ อ 10. เมื่อ สอ.สร.รฟท. จ่ำยเงินกูใ้ ห้ขำ้ พเจ้ำไม่วำ่ จะจ่ำยด้วยเช็ค เงินสด หรื อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของข้ำพเจ้ำหรื อมอบ
อำนำจให้ผรู ้ ับมอบอำนำจมำรับเงินแทนข้ำพเจ้ำ หรื อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก สอ.สร.รฟท. ที่ขำ้ พเจ้ำได้แจ้งต่อ สอ.สร.รฟท. ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ได้รับเงินกูด้ งั กล่ำวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่ำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ท้ งั สิ้น
ข้ อ 11. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่อยูใ่ นระหว่ำงถูกฟ้องคดีลม้ ละลำยหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดแต่อย่ำงใด และขอรับรองว่ำ
ข้อควำมที่ขำ้ พเจ้ำได้ระบุในคำขอกูน้ ้ นั เป็ นควำมจริ งทุกประกำร
(ลงชื่อ).........................................................ผูก้ ู้
(..................................................................)

(ลงชื่อ)......................................................พยำน
(...............................................................)

(ลงชื่อ)......................................................เจ้ำหน้ำที่
(..........................................................) และพยำน
(ลงชื่อ)...........................................................ผูจ้ ดั กำร
(..........................................................) สอ.สร.รฟท.
คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้ องเป็ นบุคคลตามชื่ อที่ระบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
เอกสารแนบคาขอกู้
1. สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำนกำรรถไฟฯหรื อใบแทน(บัตรรถไฟ) ที่ไม่
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำคำขอกูน้ ้ ีแล้ว  เห็นสมควรให้กไู้ ด้
หมดอำยุและมีตรำประทับของกำรรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสำเนำถูกต้อง
 ไม่สมควรให้กเู้ พรำะ.......................................................................
- พนักงำนที่เกษียณ ใช้สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำนบำนำญหรื อสำเนำบัตร
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(.........................................................................)

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

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

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

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

ประจำตัวประชำชน
- สมำชิกสมทบ ใช้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองสำเนำถูกต้อง (แนบต้ นฉบับ
ใบแจ้ งยอดเงินเดือนทุกครั้ง)
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนผูก้ ู้ รับรองสำเนำถูกต้อง
พยาน 1. พยำน 1 คน ต้องเป็ นสมำชิ ก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น
2. พยำนต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ำประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญำ
เอกสารเพิม่ เติมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบี ยนบ้ำนผูก้ ู้ รั บรองสำเนำ
ถูกต้อง 1 ชุด

ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกูต้ ำมสัญญำฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว
(ลงชื่อ)............................................................ผูร้ ับเงินกู้
(.........................................................................)

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

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

จ่ำยเงินวันที่.......................................................

รับที่................................... วันที่.....................................
หนังสื อกูท้ ี่ ส........................../25.........................
วันที่.................................................................................

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกสหกรณ์
 ออมทรัพย์ธรรมดำ เลขที่........................................
 ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่.........................................

สหกรณ์ ได้รับการยกเว้ นไม่ ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

 โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร.....................................
สำขำ................................เลขที่บญั ชี......................................

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อขอกู้และสั ญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษ
ระวัง ! เขียนผิดห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด
(ซื้อรถจักรยานยนต์ )
ทำที่..................................................................
ให้ ขีดฆ่ าและเซ็นชื่ อกากับ
วันที่........................................................................
ข้ำพเจ้ำ.......................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่  เลข ทสค. 
เลขประจำตัวบัตรประชำชน อำยุ.............ปี เป็ น พนักงำน รฟท. ลูกจ้ำงประจำ รฟท.

 เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ  อื่นๆ....................................................................................... สถำนภำพ โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย
ตำแหน่ง........................................................................สังกัด...................................................โทรศัพท์..............................................................
ได้รับเงินได้รำยเดือน............................................บำท ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณี ย.์ .........................โทรศัพท์บำ้ น/ที่ทำงำน.......................................................โทรศัพท์มือถือ...........................................................
ปั จจุบนั มียอดทุนเรื อนหุน้ ....................................................บำท ขอเสนอคำขอกูเ้ งินสำมัญ เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้ำพเจ้ำกูเ้ งินสำมัญจำก สอ.สร.รฟท. จำนวนเงิน..........................................บำท (.....................................................................)
เพื่อนำไปใช้ในกำรซื้อรถจักรยำนยนต์
กรณีทขี่ ้ าพเจ้ าไม่ สามารถกู้เงินได้ตามจานวนเงินดังกล่ าว ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงินกู้ให้ ตรงตามสิทธิของข้ าพเจ้ าได้
ข้ อ 2. ข้ำพเจ้ำมีหนี้สินที่ตอ้ งหักจำกเงินได้รำยเดือนในฐำนะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้

 เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ ำมัญ  เงินกูเ้ พื่อกำรเคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อื่นๆ..........................................................
ข้ อ 3. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะชำระต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรำยเดือนเท่ำกัน งวดละ....................................บำท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำตำมที่
กำหนดไว้ในระเบียบและประกำศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หนี้ ส่วนที่เหลือชำระเสร็ จสิ้ นภำยในกำหนดอำยุสัญญำ ทั้งนี้
ตั้งแต่งวดประจำเดือน.........................................พ.ศ......................เป็ นต้นไป และหำกข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุจำนวนงวดผ่อนชำระ ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ตกลงและยินยอมผ่อนชำระต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยตำมจำนวนงวดสูงสุดที่ สอ.สร.รฟท. กำหนดให้ผอ่ นชำระได้
ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สอ.สร.รฟท. เพิ่มหรื อลดอัตราดอกเบีย้ ได้ ทันทีโดย สอ.สร.รฟท.
ไม่ จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่ วงหน้ า
ข้ อ 4. ข้ำพเจ้ำขอนำเงินค่ำหุน้ ที่มีอยูใ่ น สอ.สร.รฟท. มำเป็ นหลักประกันเงินกู้ จำนวน....................................................บำท และขอเสนอ
หลักประกันเพิ่มเติม ดังนี้ บุคคลค้ ำประกัน สมุดบัญชีเงินฝำกจำนำเป็ นประกัน

อื่นๆ.....................................................................

คาเตือน สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้อรถจักรยานยนต์ ) ได้ไม่ เกิน 1 คน หรื อไม่ เกิน 1 สัญญา

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. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ฯหักดอกเบี้ยตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้คิดตั้งแต่วนั ที่ได้รับเงินกูจ้ นถึงวันสิ้นเดือนนั้น
ข้ อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯ หรื อนำยจ้ำง หรื อเจ้ำหน้ำที่ ผจู ้ ่ำยเงิ นได้รำยเดื อนของข้ำพเจ้ำหักเงิ นได้รำยเดื อนของข้ำพเจ้ำ
เพื่อชำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท. และกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรื องำนประจำ หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวติ และยัง
มีหนี้เงินกูค้ ำ้ งชำระอยูก่ บั สหกรณ์ฯ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กำรรถไฟฯหรื อนำยจ้ำงหักเงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรทำงำน เงินชดเชย เงิน
พลิกหน้ำ 2
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บำเหน็จ เงินสงเครำะห์รำยเดือน เงินค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินเดือนๆสุ ดท้ำย เงินสะสมคืน เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท เงินบำนำญตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท หรื อเงินอื่นใดจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนำยจ้ำง เพื่อชำระหนี้ ให้กบั สหกรณ์ฯจนครบถ้วน
โดยถือหนังสื อสัญญำกูเ้ งินฉบับนี้เป็ นหลักฐำนเพื่อรับเงินหรื อชำระหนี้แทนข้ำพเจ้ำ และควำมยินยอมนี้ ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่ำสหกรณ์ฯจะ
ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนตำมสัญญำฉบับนี้
ข้ อ 7. หำกข้ำพเจ้ำทำผิดข้อบังคับและ/หรื อระเบียบ สอ.สร.รฟท. อันเกี่ยวกับกำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกูไ้ ม่วำ่ กรณี
ใดๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ถือว่ำ เงินกูน้ ้ ีเป็ นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้ อ 8. ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่สำมำรถชำระหนี้ได้ไม่วำ่ กรณี ใด หรื อจะขอโอนหรื อย้ำยหรื อออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรื องำนประจำ หรื อขำด
สมำชิกภำพ ตำมข้อบังคับของ สอ.สร.รฟท. ข้ำพเจ้ำจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สอ.สร.รฟท. ทรำบ และข้ำพเจ้ำยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. หักเงิ น
ค่ำหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินอื่นใด ที่จะได้รับจำก สอ.สร.รฟท. เพื่อชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ น สอ.สร.รฟท. ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อน
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่ดำเนินกำรดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินบำเหน็จ บำนำญ หรื อเงินอื่นใดที่กำรรถไฟฯหรื อนำยจ้ำงพึงจ่ำยให้แก่
ข้ำพเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อชำระหนี้แก่ สอ.สร.รฟท.
ข้ อ 9. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทรำบข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
สัญญำนี้
ข้ อ 10. เมื่อ สอ.สร.รฟท. จ่ำยเงินกูใ้ ห้ขำ้ พเจ้ำไม่วำ่ จะจ่ำยด้วยเช็ค เงินสด หรื อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของข้ำพเจ้ำหรื อมอบ
อำนำจให้ผรู ้ ับมอบอำนำจมำรับเงินแทนข้ำพเจ้ำ หรื อโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำก สอ.สร.รฟท. ที่ขำ้ พเจ้ำได้แจ้งต่อ สอ.สร.รฟท. ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำ
ได้รับเงินกูด้ งั กล่ำวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่ำกำรจ่ำยเงินดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรนี้ท้ งั สิ้น
ข้ อ 11. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่อยูใ่ นระหว่ำงถูกฟ้องคดีลม้ ละลำยหรื อพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดแต่อย่ำงใด และขอรับรองว่ำ
ข้อควำมที่ขำ้ พเจ้ำได้ระบุในคำขอกูน้ ้ นั เป็ นควำมจริ งทุกประกำร
(ลงชื่อ).........................................................ผูก้ ู้

(ลงชื่อ)......................................................พยำน

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

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

(ลงชื่อ)......................................................เจ้ำหน้ำที่
(..........................................................) และพยำน
(ลงชื่อ)....................................................ผูจ้ ดั กำร
(.........................................................) สอ.สร.รฟท.
คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้ องเป็ นบุคคลตามชื่ อที่ระบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้
เอกสารแนบคาขอกู้
1. สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำนกำรรถไฟฯหรื อใบแทน(บัตรรถไฟ) ที่ไม่
ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำคำขอกูน้ ้ ีแล้ว  เห็นสมควรให้กไู้ ด้
หมดอำยุและมีตรำประทับของกำรรถไฟฯให้ชดั เจน รับรองสำเนำถูกต้อง
 ไม่สมควรให้กเู้ พรำะ.......................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(..............................................................)
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(..............................................................)
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(..............................................................)
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(..............................................................)
(ลงชื่อ).........................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(..............................................................)

- พนักงำนที่เกษียณ ใช้สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำนบำนำญ หรื อสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
- สมำชิกสมทบ ใช้สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
2. สำเนำใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปั จจุบนั รับรองสำเนำถูกต้อง (แนบต้ นฉบับ
ใบแจ้ งยอดเงินเดือนทุกครั้ง)
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนผูก้ ู้ รับรองสำเนำถูกต้อง
พยาน 1. พยำน 1 คน ต้องเป็ นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น
2. พยำนต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ ำประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญำ

เอกสารเพิม่ เติมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนผูก้ ู้ รับรองสำเนำ
ถูกต้อง 1 ชุด

ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกูต้ ำมสัญญำฉบับนี้ครบถ้วนแล้ว
(ลงชื่อ)............................................................ผูร้ ับเงินกู้
(...................................................................)

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

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

จ่ำยเงินวันที่.......................................................

สหกรณ์ ได้รับการยกเว้ น
ไม่ ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสื อกูท้ ี่ ส........................../25.......................................
ชื่ อผูก้ ู้ .................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด (สอ.สร.รฟท.)
หนังสื อสั ญญาคา้ ประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซื้อรถจักรยานยนต์ )
ทำที่.................................................................
วันที่................................................................
ข้ำพเจ้ำ.....................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่  เลขประจำตัวบัตรประชำชน

 อำยุ............ปี เป็ น  พนักงำน รฟท.  ลูกจ้ำงประจำ รฟท.  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ
 อื่นๆ..................................................... สถำนภำพ  โสด  สมรส  หย่ำ  หม้ำย ตำแหน่ง.........................................................
สังกัด......................................................โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รำยเดือน.................................บำท ที่อยูป่ ั จจุบนั
บ้ำนเลขที่...........................หมู่ที่............ซอย........................................ถนน........................................ตำบล/แขวง..............................................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ ........................โทรศัพท์................................................
ขอทำสัญญำค้ ำประกันให้ไว้แก่ สอ.สร.รฟท. เพื่อเป็ นหลักฐำน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ตำมที่...........................................................................(ผูก้ )ู้ ได้กเู้ งินจำก สอ.สร.รฟท. จำนวนเงิน.......................................บำท
(.......................................................................................................) ตำมหนังสื อสัญญำกู้ สำหรับกูส้ ำมัญเลขที่ ส......................./.......................
ลงวันที่ ................................................. นั้น และผูก้ ูไ้ ด้รับเงิ นไปจำก สอ.สร.รฟท. โดยถูกต้องแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันหนี้ ดงั กล่ำว
พร้อมดอกเบี้ยและค่ำสิ นไหมทดแทนตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้ นั้น ด้วย
ข้ อ 2. ข้ำพเจ้ำได้ยนิ ยอมค้ ำประกันหนี้ ดงั กล่ำวตำม ข้อ 1 และทรำบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องกำรส่ งเงินงวดชำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ย
และกำรเรี ยกคืนเงิ นกูก้ ่อนถึงกำหนดตำมที่ กล่ำวไว้ในสัญญำเงิ นกูส้ ำมัญ (ซื้ อรถจักรยำนยนต์) โดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมปฏิ บตั ิตำมข้อ
ผูกพันนั้น ๆ ทุกประกำร จนกว่ำหนี้สิน และค่ำสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพัน จะได้ชำระครบถ้วนแล้ว
ข้ อ 3. ให้กำรค้ ำประกันนี้มีผลบังคับและผูกพัน โดยข้ำพเจ้ำจะไม่บอกเลิกสัญญำค้ ำประกันจนกว่ำ สอ.สร.รฟท. จะได้รับชำระหนี้
ตำมสัญ ญำเงิ น กู้สำมัญ (ซื้ อรถจักรยำนยนต์) ข้ำงต้นนี้ ครบถ้วนแล้ว และข้ำพเจ้ำยอมรั บข้อ ผูกพันว่ำ กำรออกจำกกำรเป็ นสมำชิ กของ
สอ.สร.รฟท. ไม่ว่ำเพรำะเหตุใ ด ๆ ไม่เป็ นเหตุ ให้ขำ้ พเจ้ำ หลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกันรำยนี้ จนกว่ำ ผูท้ ี่ ขำ้ พเจ้ำ ค้ ำประกันรำยนี้ จ ะได้ใ ห้
สมำชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมกำรดำเนินกำร สอ.สร.รฟท. เห็นสมควรเข้ำเป็ นผูค้ ้ ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ
ข้ อ 4. ในกรณี ที่ตอ้ งชำระหนี้แทนผูก้ ู้ หลังจำก สอ.สร.รฟท. ได้มีหนังสื อบอกกล่ำวไปยังข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำน
ที่ มีห น้ำ ที่ จ่ำ ยเงิ น ให้แ ก่ ข ้ำพเจ้ำ ได้แก่ กำรรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ด ำเนิ นกำรหักเงิ น ได้ร ำยเดื อน หรื อเงิ นอื่ นใด ที่ ขำ้ พเจ้ำมี สิท ธิ ไ ด้รั บ
เพื่อชำระหนี้ เงิ นกู้พร้ อมดอกเบี้ ย และค่ำสิ นไหมทดแทน ตลอดจนภำระติ ดพัน อันเป็ นอุปกรณ์ แห่ งหนี้ น้ ัน ตำมรำยกำรที่ เรี ยกเก็บให้แก่
สอ.สร.รฟท. และควำมยิ นยอมนี้ ให้ มี อ ยู่ ตลอดไป จนกว่ำ จะได้ช ำระหนี้ ตำมสั ญ ญำเงิ น กู้ส ำมัญ (ซื้ อ รถจัก รยำนยนต์ ) ที่ ข ้ำ พเจ้ำ ได้
ค้ ำประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้ อ 5. กรณี สอ.สร.รฟท. มีหนังสื อบอกกล่ำวไปยังข้ำพเจ้ำ ให้ สอ.สร.รฟท. ส่ งไปยังภูมิลำเนำของข้ำพเจ้ำดังกล่ำวข้ำงต้น เว้นแต่
ข้ำพเจ้ำจะได้แจ้งกำรย้ำยที่อยูใ่ ห้ สอ.สร.รฟท. ทรำบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้ อ 6. บรรดำหนังสื อติดต่อ หนังสื อบอกกล่ำวทั้งหลำยที่ส่งให้ผคู ้ ้ ำประกัน ไม่วำ่ จะส่ งทำงไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อไม่ลงทะเบียน
ถ้ำหำกได้ส่งไปยังสถำนที่ที่ระบุในสัญญำข้ำงต้นแล้วให้ถือว่ำได้ส่งให้ผคู ้ ้ ำประกันแล้วโดยชอบ
ข้ อ 7. ข้ำพเจ้ำได้รับทรำบกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ คำสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับทรำบข้อตกลง
บันทึกข้อตกลงระหว่ำงกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกับสหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว และขอถือว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้ดีแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ำพยำน
(ลงชื่อ)............................................................ผูค้ ้ ำประกัน
(.............................................................)

(ลงชื่อ).........................................................พยำน
(.........................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยำน
(............................................................) พลิกหน้ำ 2
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คาเตือน ผู้ลงลายมือชื่ อต้ องเป็ นบุคคลตามชื่ อทีร่ ะบุไว้ จริง มิฉะนั้นจะมีความผิดทางอาญา
เอกสารแนบหนังสื อสัญญาคา้ ประกัน
1. สำเนำบัตรประจำตัวพนักงำนกำรรถไฟฯหรื อใบแทน (บัตรรถไฟ) ที่ไม่หมดอำยุและมีตรำประทับของกำรรถไฟฯที่ชดั เจน รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
2. สำเนำใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนปั จจุบนั รับรองสำเนำถูกต้อง
พยาน 1. พยำนต้องเป็ นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น
2. พยำนต้องไม่เป็ นผูก้ ู้ ผูค้ ้ ำประกัน และผูเ้ ขียนในสัญญำ

พิมพ์ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ฯ ทุกท่ าน
สั ญญาเงินกู้สามัญ(ซื้อรถจักรยานยนต์ ) มีท้ังหมด 3 แผ่น ดังนี้
- สั ญญาเงินกู้มี 2 แผ่ น หน้ า-หลัง
- สั ญญาคา้ ประกันมี 1 แผ่น หน้ า-หลัง
รวมมีสัญญาเงินกู้ท้งั หมด 3 แผ่ น
** พิมพ์สัญญาใส่ กระดาษสี ฟ้าค่ ะ**

