
 
 
 

 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโครงการพเิศษ 

    (ซ้ือโทร                                                                  (ซ้ือรถจักรยานยนต์)                   ท ำท่ี................................................................ 
        วนัท่ี........................................................................ 

 ขำ้พเจำ้.......................................................................สมำชิกเลขทะเบียนท่ี  เลข ทสค.  

เลขประจ ำตวับตัรประชำชน อำย.ุ............ปี เป็น พนกังำน รฟท. ลูกจำ้งประจ ำ รฟท. 

 เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ....................................................................................... สถำนภำพ โสด  สมรส  หยำ่  หมำ้ย 
ต ำแหน่ง........................................................................สงักดั...................................................โทรศพัท.์.............................................................
ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน............................................บำท ท่ีอยูปั่จจุบนั บำ้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..........................................
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน.......................................................โทรศพัทมื์อถือ........................................................... 
ปัจจุบนัมียอดทุนเรือนหุน้....................................................บำท ขอเสนอค ำขอกูเ้งินสำมญั เพ่ือโปรดพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ขำ้พเจำ้กูเ้งินสำมญัจำก สอ.สร.รฟท. จ ำนวนเงิน..........................................บำท (.....................................................................)
เพื่อน ำไปใชใ้นกำรซ้ือรถจกัรยำนยนต ์
 กรณีทีข้่าพเจ้าไม่สามารถกู้เงนิได้ตามจ านวนเงนิดงักล่าว ยนิยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงนิกู้ให้ตรงตามสิทธิของข้าพเจ้าได้ 

 ข้อ 2. ขำ้พเจำ้มีหน้ีสินท่ีตอ้งหกัจำกเงินไดร้ำยเดือนในฐำนะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

 เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ำมญั  เงินกูเ้พ่ือกำรเคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อ่ืนๆ.......................................................... 
ข้อ 3. ขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะช ำระตน้เงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนั งวดละ....................................บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นระเบียบและประกำศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หน้ีส่วนท่ีเหลือช ำระเสร็จส้ินภำยในก ำหนดอำยสุัญญำ  ทั้งน้ี 
ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.........................................พ.ศ......................เป็นตน้ไป และหำกขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุจ ำนวนงวดผอ่นช ำระ ใหถื้อวำ่ขำ้พเจำ้
ตกลงและยนิยอมผอ่นช ำระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียตำมจ ำนวนงวดสูงสุดท่ี สอ.สร.รฟท. ก ำหนดใหผ้อ่นช ำระได ้
 ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.สร.รฟท. เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบีย้ได้ทันทีโดย สอ.สร.รฟท. 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  

 ข้อ 4. ขำ้พเจำ้ขอน ำเงินค่ำหุน้ท่ีมีอยูใ่น สอ.สร.รฟท. มำเป็นหลกัประกนัเงินกู ้จ  ำนวน....................................................บำท และ  ขอเสนอ

หลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี บุคคลค ้ำประกนั สมุดบญัชีเงินฝำกจ ำน ำเป็นประกนั  อ่ืนๆ...................................................................... 
 

                                           ค าเตือน   สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค า้ประกนัเงนิกู้สามัญโครงการพิเศษ (ซ้ือรถจักรยานยนต์) ได้ไม่เกนิ 1 คน หรือไม่เกนิ 1 สัญญา 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกัด 

เงินได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค า้ประกนัรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค า้ประกนัท่ีและช่ือผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพนัตนค า้ประกนั
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
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ข้อ 5. ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯหกัดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูจ้นถึงวนัส้ินเดือนนั้น 

 ข้อ 6. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้กำรรถไฟฯ หรือนำยจำ้ง หรือเจำ้หน้ำท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้หักเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้  
เพ่ือช ำระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท. และกรณีท่ีขำ้พเจำ้ออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองำนประจ ำ หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวติ และยงั 

มีหน้ีเงินกูค้ำ้งช ำระอยูก่บัสหกรณ์ฯ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหก้ำรรถไฟฯหรือนำยจำ้งหกัเงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงิน 

พลิกหนำ้ 2  

 

 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกสหกรณ์ฯ 
         ออมทรัพยธ์รรมดำ  เลขท่ี................................................. 
         ออมทรัพยพิ์เศษ      เลขท่ี................................................. 
 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร..................................... 
สำขำ........................................เลขท่ีบญัชี...................................... 

 
 

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

 

ระวงั !  เขียนผดิห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ 

             ให้ขีดฆ่าและเซ็นช่ือก ากบั 



 2 

 

บ ำเหน็จ เงินสงเครำะห์รำยเดือน เงินค่ำล่วงเวลำ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทำ้ย เงินสะสมคืน เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท เงินบ ำนำญตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท หรือเงินอ่ืนใดจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง เพ่ือช ำระหน้ีให้กบัสหกรณ์ฯจนครบถว้น 
โดยถือหนงัสือสญัญำกูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐำนเพ่ือรับเงินหรือช ำระหน้ีแทนขำ้พเจำ้ และควำมยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกวำ่สหกรณ์ฯจะ
ไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมสญัญำฉบบัน้ี  

 ข้อ 7. หำกขำ้พเจำ้ท ำผิดขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบ สอ.สร.รฟท. อนัเก่ียวกบักำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกูไ้ม่วำ่กรณี
ใดๆ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหถื้อวำ่ เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีใหไ้ว ้

ข้อ 8. ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดไ้ม่วำ่กรณีใด หรือจะขอโอนหรือยำ้ยหรือออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรืองำนประจ ำ หรือขำด
สมำชิกภำพ ตำมขอ้บงัคบัของ สอ.สร.รฟท. ขำ้พเจำ้จะแจง้เป็นหนงัสือให้ สอ.สร.รฟท. ทรำบ และขำ้พเจำ้ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. หักเงิน   
ค่ำหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจำก สอ.สร.รฟท. เพื่อช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่น สอ.สร.รฟท. ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีกำรรถไฟฯหรือนำยจำ้งพึงจ่ำยให้แก่
ขำ้พเจำ้ หกัเงินดงักล่ำวเพ่ือช ำระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท. 

ข้อ 9. ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกำศ ค ำสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับทรำบขอ้ตกลง 
บนัทึกขอ้ตกลงระหวำ่งกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของ
สญัญำน้ี 

ข้อ 10. เม่ือ สอ.สร.รฟท. จ่ำยเงินกูใ้หข้ำ้พเจำ้ไม่วำ่จะจ่ำยดว้ยเช็ค เงินสด หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของขำ้พเจำ้หรือมอบ
อ ำนำจใหผู้รั้บมอบอ ำนำจมำรับเงินแทนขำ้พเจำ้ หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก สอ.สร.รฟท. ท่ีขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ต่อ สอ.สร.รฟท. ให้ถือวำ่ขำ้พเจำ้
ไดรั้บเงินกูด้งักล่ำวครบถว้นแลว้ และใหถื้อวำ่กำรจ่ำยเงินดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำน้ี ขำ้พเจำ้ขอรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรน้ีทั้งส้ิน 

 ข้อ 11. ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขำ้พเจำ้ไม่อยูใ่นระหวำ่งถูกฟ้องคดีลม้ละลำยหรือพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขำดแต่อยำ่งใด และขอรับรองวำ่
ขอ้ควำมท่ีขำ้พเจำ้ไดร้ะบุในค ำขอกูน้ั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูกู้ ้          (ลงช่ือ)......................................................พยำน 

         (..................................................................)                 (...............................................................) 
               (ลงช่ือ)......................................................เจำ้หนำ้ท่ี 

                      (..........................................................) และพยำน                  

                (ลงช่ือ)...........................................................ผูจ้ดักำร 
                                   (..........................................................) สอ.สร.รฟท. 
ค าเตือน   ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือท่ีระบุไว้จริง มิฉะน้ันจะมีความผิดทางอาญา 

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้ 
    ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำค ำขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด ้ 
 ไม่สมควรใหกู้เ้พรำะ....................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัพนกังำนกำรรถไฟฯหรือใบแทน(บตัรรถไฟ) ท่ีไม่
หมดอำยแุละมีตรำประทบัของกำรรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
     - พนกังำนท่ีเกษียณ ใช้ส ำเนำบตัรประจ ำตวัพนกังำนบ ำนำญหรือส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน 
     - สมำชิกสมทบ ใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (แนบต้นฉบับ
ใบแจ้งยอดเงนิเดือนทุกคร้ัง)  
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูกู้ ้รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
 พยาน   1. พยำน 1 คน ตอ้งเป็นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น 

              2. พยำนตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้ำประกนั  และผูเ้ขียนในสญัญำ 
เอกสารเพิม่เติมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ 

   -  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นผูกู้ ้ รับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 1 ชุด 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูต้ำมสัญญำฉบบัน้ีครบถว้นแลว้  

 

           (ลงช่ือ)............................................................ผูรั้บเงินกู ้       (ลงช่ือ)..........................................................เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

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

                              รับเงินกูว้นัที่......................................................       จ่ำยเงินวนัท่ี....................................................... 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโครงการพเิศษ 

  (ซ้ือรถจักรยานยนต์)                  ท ำท่ี.................................................................. 
        วนัท่ี........................................................................ 

 ขำ้พเจำ้.......................................................................สมำชิกเลขทะเบียนท่ี  เลข ทสค.  

เลขประจ ำตวับตัรประชำชน อำย.ุ............ปี เป็น พนกังำน รฟท. ลูกจำ้งประจ ำ รฟท. 

 เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ  อ่ืนๆ....................................................................................... สถำนภำพ โสด  สมรส  หยำ่  หมำ้ย 
ต ำแหน่ง........................................................................สงักดั...................................................โทรศพัท.์.............................................................
ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน............................................บำท ท่ีอยูปั่จจุบนั บำ้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี...........ซอย.......................................................
ถนน............................................ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..........................................
รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัทบ์ำ้น/ท่ีท ำงำน.......................................................โทรศพัทมื์อถือ........................................................... 
ปัจจุบนัมียอดทุนเรือนหุน้....................................................บำท ขอเสนอค ำขอกูเ้งินสำมญั เพ่ือโปรดพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ขำ้พเจำ้กูเ้งินสำมญัจำก สอ.สร.รฟท. จ ำนวนเงิน..........................................บำท (.....................................................................)
เพื่อน ำไปใชใ้นกำรซ้ือรถจกัรยำนยนต ์
 กรณีทีข้่าพเจ้าไม่สามารถกู้เงนิได้ตามจ านวนเงนิดงักล่าว ยนิยอมให้ สอ.สร.รฟท. ปรับยอดเงนิกู้ให้ตรงตามสิทธิของข้าพเจ้าได้ 

 ข้อ 2. ขำ้พเจำ้มีหน้ีสินท่ีตอ้งหกัจำกเงินไดร้ำยเดือนในฐำนะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

 เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูส้ำมญั  เงินกูเ้พ่ือกำรเคหะจำกธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  อ่ืนๆ.......................................................... 
ข้อ 3. ขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะช ำระตน้เงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนั งวดละ....................................บำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำตำมท่ี

ก ำหนดไวใ้นระเบียบและประกำศของ สอ.สร.รฟท. รวม...........................งวด หน้ีส่วนท่ีเหลือช ำระเสร็จส้ินภำยในก ำหนดอำยสุัญญำ ทั้งน้ี 
ตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.........................................พ.ศ......................เป็นตน้ไป และหำกขำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุจ ำนวนงวดผอ่นช ำระ ใหถื้อวำ่ขำ้พเจำ้
ตกลงและยนิยอมผอ่นช ำระตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียตำมจ ำนวนงวดสูงสุดท่ี สอ.สร.รฟท. ก ำหนดใหผ้อ่นช ำระได ้
 ในกรณี สอ.สร.รฟท. ปรับอตัราดอกเบีย้เงินกู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.สร.รฟท. เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบีย้ได้ทันทีโดย สอ.สร.รฟท. 
ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  

 ข้อ 4. ขำ้พเจำ้ขอน ำเงินค่ำหุน้ท่ีมีอยูใ่น สอ.สร.รฟท. มำเป็นหลกัประกนัเงินกู ้จ  ำนวน....................................................บำท และขอเสนอ

หลกัประกนัเพ่ิมเติม ดงัน้ี บุคคลค ้ำประกนั สมุดบญัชีเงินฝำกจ ำน ำเป็นประกนั  อ่ืนๆ..................................................................... 
 

ค าเตือน   สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค า้ประกนัเงนิกู้สามัญโครงการพเิศษ (ซ้ือรถจักรยานยนต์) ได้ไม่เกนิ 1 คน หรือไม่เกนิ 1 สัญญา 

ที ่ ช่ือ - สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมาชิก 

ต าแหน่ง 
และสังกัด 

เงินได้ 
รายเดือน 

ทุน 
เรือนหุ้น 

เป็นผู้ค า้ประกนัรายอ่ืน 
ตามหนังสือสัญญา 

ค า้ประกนัท่ีและช่ือผู้กู้ 

ข้าพเจ้าผูกพนัตนค า้ประกนั
ตามค าขอกู้ข้างต้นจึงลง
ลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

1 
 

       

 
 

 
 

 ข้อ 5. ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯหกัดอกเบ้ียตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้ดอกเบ้ียเงินกูใ้หคิ้ดตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูจ้นถึงวนัส้ินเดือนนั้น 

 ข้อ 6. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้กำรรถไฟฯ หรือนำยจำ้ง หรือเจำ้หน้ำท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้หักเงินไดร้ำยเดือนของขำ้พเจำ้  
เพ่ือช ำระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท. และกรณีท่ีขำ้พเจำ้ออกจำกงำนกำรรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองำนประจ ำ หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวติ และยงั 

มีหน้ีเงินกูค้ำ้งช ำระอยูก่บัสหกรณ์ฯ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหก้ำรรถไฟฯหรือนำยจำ้งหกัเงินค่ำตอบแทนควำมชอบในกำรท ำงำน เงินชดเชย เงิน 

พลิกหนำ้ 2  

 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกสหกรณ์ 
         ออมทรัพยธ์รรมดำ  เลขท่ี........................................ 
         ออมทรัพยพิ์เศษ      เลขท่ี......................................... 
 โอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำร..................................... 
สำขำ................................เลขท่ีบญัชี...................................... 

 
 

รับท่ี................................... วนัท่ี..................................... 
หนงัสือกูท่ี้ ส........................../25......................... 
วนัท่ี................................................................................. 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดอากรแสตมป์  
ตามประมวลรัษฎากร 
 
 
 

 

 

ระวงั !  เขียนผดิห้ามใช้น า้ยาลบค าผดิ 

             ให้ขีดฆ่าและเซ็นช่ือก ากบั 
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บ ำเหน็จ เงินสงเครำะห์รำยเดือน เงินค่ำล่วงเวลำ เงินโบนสั เงินเดือนๆสุดทำ้ย เงินสะสมคืน เงินสงเครำะห์แก่ทำยำท เงินบ ำนำญตกทอดแก่
ทำยำท เงินสงเครำะห์ตกทอดแก่ทำยำท หรือเงินอ่ืนใดจำกกำรรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนำยจำ้ง เพ่ือช ำระหน้ีให้กบัสหกรณ์ฯจนครบถว้น 
โดยถือหนงัสือสญัญำกูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐำนเพ่ือรับเงินหรือช ำระหน้ีแทนขำ้พเจำ้ และควำมยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกวำ่สหกรณ์ฯจะ
ไดรั้บช ำระหน้ีครบถว้นตำมสญัญำฉบบัน้ี  

 ข้อ 7. หำกขำ้พเจำ้ท ำผิดขอ้บงัคบัและ/หรือระเบียบ  สอ.สร.รฟท. อนัเก่ียวกบักำรควบคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกูไ้ม่วำ่กรณี
ใดๆ ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหถื้อวำ่ เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีใหไ้ว ้

ข้อ 8. ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถช ำระหน้ีไดไ้ม่วำ่กรณีใด หรือจะขอโอนหรือยำ้ยหรือออกจำกงำนกำรรถไฟฯ หรืองำนประจ ำ  หรือขำด
สมำชิกภำพ ตำมขอ้บงัคบัของ สอ.สร.รฟท. ขำ้พเจำ้จะแจง้เป็นหนงัสือให้ สอ.สร.รฟท. ทรำบ และขำ้พเจำ้ยินยอมให้ สอ.สร.รฟท. หักเงิน   
ค่ำหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และเงินอ่ืนใด ท่ีจะไดรั้บจำก สอ.สร.รฟท. เพ่ือช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่น สอ.สร.รฟท. ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่ด ำเนินกำรดงักล่ำว ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีกำรรถไฟฯหรือนำยจำ้งพึงจ่ำยให้แก่
ขำ้พเจำ้ หกัเงินดงักล่ำวเพ่ือช ำระหน้ีแก่ สอ.สร.รฟท. 

ข้อ 9. ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกำศ ค ำสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับทรำบขอ้ตกลง 
บนัทึกขอ้ตกลงระหวำ่งกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้  และขอถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของ
สญัญำน้ี 

ข้อ 10. เม่ือ สอ.สร.รฟท. จ่ำยเงินกูใ้หข้ำ้พเจำ้ไม่วำ่จะจ่ำยดว้ยเช็ค เงินสด หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำกธนำคำรของขำ้พเจำ้หรือมอบ
อ ำนำจใหผู้รั้บมอบอ ำนำจมำรับเงินแทนขำ้พเจำ้ หรือโอนเงินเขำ้บญัชีเงินฝำก สอ.สร.รฟท. ท่ีขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ต่อ สอ.สร.รฟท. ให้ถือวำ่ขำ้พเจำ้
ไดรั้บเงินกูด้งักล่ำวครบถว้นแลว้ และใหถื้อวำ่กำรจ่ำยเงินดงักล่ำวเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำน้ี ขำ้พเจำ้ขอรับผิดชอบค่ำใชจ่้ำยในกำรน้ีทั้งส้ิน 

 ข้อ 11. ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่ขำ้พเจำ้ไม่อยูใ่นระหวำ่งถูกฟ้องคดีลม้ละลำยหรือพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขำดแต่อยำ่งใด และขอรับรองวำ่
ขอ้ควำมท่ีขำ้พเจำ้ไดร้ะบุในค ำขอกูน้ั้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

 (ลงช่ือ).........................................................ผูกู้ ้          (ลงช่ือ)......................................................พยำน 

         (..................................................................)                 (...............................................................) 
               (ลงช่ือ)......................................................เจำ้หนำ้ท่ี 

                      (..........................................................) และพยำน 
                (ลงช่ือ)....................................................ผูจ้ดักำร 
                                    (.........................................................) สอ.สร.รฟท. 
ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือท่ีระบุไว้จริง มิฉะน้ันจะมีความผิดทางอาญา 

ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้ 
    ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำค ำขอกูน้ี้แลว้    เห็นสมควรใหกู้ไ้ด ้ 
 ไม่สมควรใหกู้เ้พรำะ....................................................................... 

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

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

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

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

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

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

เอกสารแนบค าขอกู้ 
1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัพนกังำนกำรรถไฟฯหรือใบแทน(บตัรรถไฟ) ท่ีไม่
หมดอำยแุละมีตรำประทบัของกำรรถไฟฯให้ชดัเจน รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
     - พนกังำนท่ีเกษียณ ใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัพนกังำนบ ำนำญ หรือส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชน 
     - สมำชิกสมทบ ใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส ำเนำถูกตอ้ง (แนบต้นฉบับ
ใบแจ้งยอดเงนิเดือนทุกคร้ัง)  
3. ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูกู้ ้รับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

 พยาน   1. พยำน 1 คน ตอ้งเป็นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น 

              2. พยำนตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้ำประกนั  และผูเ้ขียนในสญัญำ 

เอกสารเพิม่เติมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ 

   -  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบียนบำ้นผูกู้ ้รับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 1 ชุด 

ขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูต้ำมสัญญำฉบบัน้ีครบถว้นแลว้  

 

                      (ลงช่ือ)............................................................ผูรั้บเงินกู ้       (ลงช่ือ)..........................................................เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

                                   (...................................................................)                                 (..................................................................) 
                                          รับเงินกูว้นัท่ี......................................................       จ่ำยเงินวนัท่ี....................................................... 



สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั (สอ.สร.รฟท.) 
หนังสือสัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามัญโครงการพเิศษ (ซ้ือรถจักรยานยนต์) 

ท ำท่ี................................................................. 
วนัท่ี................................................................ 

 ขำ้พเจำ้.....................................................................................สมำชิกเลขทะเบียนท่ี  เลขประจ ำตวับตัรประชำชน 

 อำย.ุ...........ปี เป็น  พนกังำน รฟท.  ลูกจำ้งประจ ำ รฟท.  เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ 
 อ่ืนๆ..................................................... สถำนภำพ  โสด  สมรส  หยำ่  หมำ้ย ต ำแหน่ง.........................................................
สงักดั......................................................โทรศพัท.์.................................................ไดรั้บเงินไดร้ำยเดือน.................................บำท ท่ีอยูปั่จจุบนั 
บำ้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี............ซอย........................................ถนน........................................ต ำบล/แขวง..............................................
อ ำเภอ/เขต...........................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์........................โทรศพัท.์............................................... 
ขอท ำสญัญำค ้ำประกนัใหไ้วแ้ก่ สอ.สร.รฟท. เพ่ือเป็นหลกัฐำน ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ตำมท่ี...........................................................................(ผูกู้)้ ไดกู้เ้งินจำก สอ.สร.รฟท. จ ำนวนเงิน.......................................บำท
(.......................................................................................................) ตำมหนงัสือสญัญำกู ้ส ำหรับกูส้ำมญัเลขท่ี ส......................./....................... 
ลงวนัท่ี................................................. นั้น และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจำก สอ.สร.รฟท. โดยถูกตอ้งแลว้ ขำ้พเจำ้ยินยอมค ้ ำประกนัหน้ีดงักล่ำว 
พร้อมดอกเบ้ียและค่ำสินไหมทดแทนตลอดจนค่ำภำระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี นั้น ดว้ย 
 ข้อ 2. ขำ้พเจำ้ไดย้นิยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวตำม ขอ้ 1 และทรำบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย 
และกำรเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก ำหนดตำมท่ีกล่ำวไวใ้นสัญญำเงินกูส้ำมญั (ซ้ือรถจักรยำนยนต์) โดยตลอดแลว้ ขำ้พเจำ้ยอมปฏิบติัตำมขอ้ 
ผกูพนันั้น ๆ ทุกประกำร จนกวำ่หน้ีสิน และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนั จะไดช้ ำระครบถว้นแลว้ 
 ข้อ 3. ใหก้ำรค ้ำประกนัน้ีมีผลบงัคบัและผกูพนั โดยขำ้พเจำ้จะไม่บอกเลิกสัญญำค ้ำประกนัจนกวำ่ สอ.สร.รฟท. จะไดรั้บช ำระหน้ี
ตำมสัญญำเงินกู้สำมญั (ซ้ือรถจักรยำนยนต์) ขำ้งตน้น้ีครบถว้นแลว้ และขำ้พเจ้ำยอมรับขอ้ผูกพนัว่ำ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของ          
สอ.สร.รฟท. ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขำ้พเจ้ำหลุดพน้จำกกำรค ้ ำประกันรำยน้ี จนกว่ำผูท่ี้ขำ้พเจ้ำค  ้ ำประกันรำยน้ีจะได้ให ้      
สมำชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำร สอ.สร.รฟท. เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้  ้ำประกนัแทนขำ้พเจำ้ 
 ข้อ 4.  ในกรณีท่ีตอ้งช ำระหน้ีแทนผูกู้ ้หลงัจำก สอ.สร.รฟท. ไดมี้หนงัสือบอกกล่ำวไปยงัขำ้พเจำ้แลว้  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หน่วยงำน
ท่ีมีหน้ำท่ีจ่ำยเงินให้แก่ข้ำพเจ้ำได้แก่กำรรถไฟแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรหักเงินได้รำยเดือน หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขำ้พเจ้ำมีสิทธิได้รับ             
เพ่ือช ำระหน้ีเงินกู้พร้อมดอกเบ้ีย และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนภำระติดพนั อนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้น ตำมรำยกำรท่ีเรียกเก็บให้แก่                
สอ.สร.รฟท. และควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่ำจะได้ช ำระหน้ี ตำมสัญญำเงินกู้สำมัญ (ซ้ือรถจักรยำนยนต์) ท่ีข้ำพเจ้ำได ้                      
ค  ้ำประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 
 ข้อ 5. กรณี สอ.สร.รฟท. มีหนงัสือบอกกล่ำวไปยงัขำ้พเจำ้ ให้ สอ.สร.รฟท. ส่งไปยงัภูมิล ำเนำของขำ้พเจำ้ดงักล่ำวขำ้งตน้ เวน้แต่
ขำ้พเจำ้จะไดแ้จง้กำรยำ้ยท่ีอยูใ่ห ้สอ.สร.รฟท. ทรำบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

 ข้อ 6. บรรดำหนงัสือติดต่อ หนงัสือบอกกล่ำวทั้งหลำยท่ีส่งใหผู้ค้  ้ำประกนั ไม่วำ่จะส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน 
ถำ้หำกไดส่้งไปยงัสถำนท่ีท่ีระบุในสญัญำขำ้งตน้แลว้ใหถื้อวำ่ไดส่้งใหผู้ค้  ้ำประกนัแลว้โดยชอบ 

ข้อ 7. ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบกฎหมำย ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกำศ ค ำสัง่ และมติของ สอ.สร.รฟท. ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงรับทรำบขอ้ตกลง 
บนัทึกขอ้ตกลงระหวำ่งกำรรถไฟแห่งประเทศไทยกบัสหภำพแรงงำนรัฐวสิำหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยแลว้ และขอถือวำ่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญำน้ี 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมในสญัญำน้ีดีแลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน 

 

 

 (ลงช่ือ)............................................................ผูค้  ้ำประกนั         (ลงช่ือ).........................................................พยำน 

           (.............................................................)                                  (.........................................................) 
               (ลงช่ือ).........................................................พยำน 

          (............................................................)    พลิกหนำ้ 2 

หนงัสือกูท่ี้ ส........................../25....................................... 
ช่ือผูกู้ ้................................................................................. 
 
 
 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร 



2 
 

 

 

ค าเตือน  ผู้ลงลายมือช่ือต้องเป็นบุคคลตามช่ือทีร่ะบุไว้จริง มฉิะนั้นจะมคีวามผดิทางอาญา 
 

เอกสารแนบหนังสือสัญญาค า้ประกนั 

1. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัพนกังำนกำรรถไฟฯหรือใบแทน (บตัรรถไฟ) ท่ีไม่หมดอำยแุละมีตรำประทบัของกำรรถไฟฯท่ีชดัเจน รับรองส ำเนำ
ถูกตอ้ง 
2. ส ำเนำใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนปัจจุบนั รับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
 

พยาน     1. พยำนตอ้งเป็นสมำชิก สอ.สร.รฟท. เท่ำนั้น 

               2. พยำนตอ้งไม่เป็นผูกู้ ้ ผูค้  ้ำประกนั  และผูเ้ขียนในสญัญำ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

พิมพ ์คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลำคม พ.ศ. 2558 

 

 



 

 

 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  
 สัญญาเงนิกู้สามัญ(ซ้ือรถจักรยานยนต์) มีทั้งหมด 3 แผ่น ดังนี ้

- สัญญาเงนิกู้มี 2 แผ่น หน้า-หลงั  
- สัญญาค า้ประกนัมี 1 แผ่น หน้า-หลงั  
รวมมสัีญญาเงินกู้ทั้งหมด 3 แผ่น 

** พมิพ์สัญญาใส่กระดาษสีฟ้าค่ะ** 


