
1. ให้ติดต่อสอบถามสหกรณ์ เพ่ือตรวจสอบวงเงินกู้

ท่ีหมายเลขโทรศัพท์   0982504988

2. ปร้ินสัญญากู้ฉุกเฉินหน้าหลังตามล้ิงค์หรือคิวอาร์โค้ด

แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามตัวอย่าง 

*** โดยให้ปร้ินด้านหน้าและด้านหลังอยู่ในแผ่นเดียวกัน ***

https://www.shorturl.asia/tjGQ0

3. เอกสารประกอบการกู้เงินฉุกเฉิน ประกอบด้วย
- ส าเนาบัตรประช าตัวประชาชน

- ส าเนาบัตรพนักงาน (ส าหรับพนักงาน)

- ส าเนาบัตรอดีตพนักงาน (ส าหรับผู้รับบ านาญ)

- ส าเนาหนังสือสัญญาจ้าง หรือ หนังสือรับรอง (ส าหรับลูกจ้างเฉพาะงาน)

- ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้นธนาคารออมสิน และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์)

*** เอกสารท่ีเป็นส าเนาทุกฉบับ ต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ***

4. ส่งเอกสารไปรษณีย์ลงทะเบียน เอกสารตามข้อ 2 และ ข้อ 3 มาท่ี 

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ ากัด  อาคารสโมสรรถไฟ ช้ัน 3 

เลขท่ี 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

หรือ ตู้ ปณ.25 ปณศ.สามแยก 10103

*** ให้วงเล็บมุมซองว่า "เอกสารกู้เงินฉุกเฉิน" ***

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โทร 098-2504988

สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ ากัด

ข้ันตอนการย่ืนกู้ฉุกเฉินผ่านทางไปรษณีย์



  หนังสือเงนิกู้ เพือ่เหตุฉุกเฉิน    
เขียนท่ี ............................................................... 

                          วนัท่ี................................................................... 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์โมรรถไฟ  จ ากดั 
 ขา้พเจา้..................................................................................เลขท่ีสมาชิก............................อาย.ุ..........................ปี 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน...........................................มาสถานะเป็น  ( ) พนกังาน   ( ) อดีตพนกังาน  ( ) พนกังานช่างฝีมือ 
ต าแหน่ง...............................สงักดั.......................................................ไดรั้บเงินเดือน เดือนละ......................................บาท 
 ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................ต าบล/แขวง 
..................................อ  าเภอเขต...........................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์....................... 
ขอท าหนงัสือกู้เงินไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีหนงัสือน้ีจะให้ค าว่า “สหกรณ์”  เพ่ือเป็น
หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์เป็นจ านวนเงิน................................................................บาท 
(.........................................................................)อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ของสหกรณ์ท่ีใชอ้ยู่
ในขณะนั้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูค้ร้ังน้ีเพ่ือ................................................................................................................. 

2. ขา้พเจา้ไดข้อช าระคืนเงินตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนจ านวน...........งวดๆ ละ..................บาท 
(..........................................................................) ทั้งน้ีตั้งแต่ส้ินเดือน...................................พ.ศ.........................เป็นตน้ไป 

3. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ผกูพนัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ ดงัน้ี 
3.1 ยินยอมให้การรถไฟฯหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือช าระหน้ีตามจ านวนงวด น าส่งให้แก่สหกรณ์

ตลอดไปจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ีโดยส้ินเชิง 
3.2 หากขา้พเจ้าตอ้งออกจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ จ ากดั หรือเป็นพนกังาน

ของการรถไฟฯและรับเงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (บ าเหน็จ) ขา้พเจ้าจะตอ้งแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์
ทราบและจดัการช าระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

3.3 หากขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวไวต้าม 3.2 ขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
ค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และยินยอมให้การรถไฟแห่วงประเทศไทย หกัเงินรายไดทุ้กประเภทของ
ขา้พเจา้เพ่ือชดใชห้น้ีสินให้แก่สหกรณ์ให้เสร็จส้ิน 
ผูกู้ไ้ดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือเงินกูเ้พ่ือฉุกเฉินแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
ณ วนัท่ี เดือน ปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ผู ้กู้ 
                                                        (........................................................................) 

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

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

หนังสือสัญญาเงินกู้ท่ี.................................................... 

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

แบบฟอร์มช่ัวคราว 

ใช้เฉพาะช่วงวิกฤต โควิค-19 

 เอกสารประกอบ 

1. บตัรประชาชน/บตัรพนกังาน 

2. หนา้บญัชีธนาคาร  
(ยกเวน้ ธนาคารออมสิน , ธกส. ) 

3. เลขทสค...................................  
รหัสผา่น.................................. 

4. ระบุหมายเลขโทรศพัทใ์ห้ชดัเจน 

MPP
Typewriter
ตัวอย่าง 

MPP
Typewriter
 

MPP
Typewriter
1 เมษายน 2564

MPP
Typewriter
นายสมรัก  ดีไทย

MPP
Typewriter
0169

MPP
Typewriter
85

MPP
Typewriter
3001003001002

MPP
Typewriter
/

MPP
Typewriter
นายสถานี

MPP
Typewriter
ฝ่ายเดินรถ

MPP
Typewriter
30,890

MPP
Typewriter
10/3

MPP
Typewriter
10

MPP
Typewriter
-

MPP
Typewriter
รองเมือง

MPP
Typewriter
รองเมือง

MPP
Typewriter
กรุงเทพ

MPP
Typewriter
รองเมือง

MPP
Typewriter
10103

MPP
Typewriter
0860100100

MPP
Typewriter
100,000.-

MPP
Typewriter
หนึ่งแสนบาทถ้วน

MPP
Typewriter
บรรเทาหนี้สิน

MPP
Typewriter
17

MPP
Typewriter
5,698.63

MPP
Typewriter
ห้าพันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์

MPP
Typewriter
สิงหาคม

MPP
Typewriter
2564

MPP
Typewriter
สมรัก   ดีไทย

MPP
Typewriter
นายสมรัก  ดีไทย



(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) 

1. ผูข้อกูเ้คยผิดนดัการส่งเงินช าระหน้ี หรือขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือไม่ 

(   )  เคย                                        (   ) ไม่เคย 

2. ขอช้ีแจงอ่ืน ๆ....................................................................................... 
               จึงเห็นควร (    ) อนุมติั.............................................................................บาท  
                                  (    ) ไม่อนุญาตเน่ืองจาก.............................................................. 

                                                        (ลงช่ือ)........................................................................เจา้หนา้ท่ี 
                        (.......................................................................) 
 
                 (     ) อนุมติั                  (    ) ไม่อนุมติั 

                                                         (ลงช่ือ)..............................................................ผูจ้ดัการ สอ.สรฟ./ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
                         (............................................................) 

(ส ำหรับผู้กู้) 

 ขา้พเจา้.....................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน....................................................บาท 
(.......................................................................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินเพ่ือฉุกเฉินน้ีเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
ณ วนัท่ี.........เดือน................................พ.ศ. ....................โดย (   ) เงินสด.............................. .....บาท (.........................) 
(  ) โอน/น าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ช่ือธนาคาร............................................เลขท่ีบญัชี......................................  
สาขา............................................จ านวน.........................................บาท  
 

(ลงช่ือ)........................................................................ผูรั้บเงิน ( ผูกู้)้                                                                        
(........................................................................)                                           

            (ลงช่ือ)................................................................เจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 
                                                                             (.....................................................................) 
                                                                        ต าแหน่ง.............................................................. 

 
เห็นสมควรอนุมัตจ่ิำยเงนิ 
 

                                                                (ลงช่ือ)......................................................ผูจ้ดัการ สอ.สรฟ./ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
                                                                            (................................................................) 
                                                                            ..................../..................../......................... 

MPP
Typewriter
นายสมรัก  ดีไทย

MPP
Typewriter
100,000

MPP
Typewriter
หนึ่งแสนบาทถ้วน

MPP
Typewriter
กรุงไทย

MPP
Typewriter
8001-12359-1

MPP
Typewriter
ผดุงกรุงเกษม

MPP
Typewriter
สมรัก  ดีไทย

MPP
Typewriter
นายสมรัก  ดีไทย

MPP
Typewriter
ตัวอย่าง 



  หนังสือเงนิกู้ เพือ่เหตุฉุกเฉิน    
เขียนท่ี ............................................................... 

                          วนัท่ี................................................................... 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์โมรรถไฟ  จ ากดั 
 ขา้พเจา้..................................................................................เลขท่ีสมาชิก............................อาย.ุ..........................ปี 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน...........................................มาสถานะเป็น  ( ) พนกังาน   ( ) อดีตพนกังาน  ( ) พนกังานช่างฝีมือ 
ต าแหน่ง...............................สงักดั.......................................................ไดรั้บเงินเดือน เดือนละ......................................บาท 
 ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี..............หมู่ท่ี...................ตรอก/ซอย..............................ถนน............................ต าบล/แขวง 
..................................อ  าเภอเขต...........................จงัหวดั..........................รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์....................... 
ขอท าหนงัสือกู้เงินไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีหนงัสือน้ีจะให้ค าว่า “สหกรณ์”  เพ่ือเป็น
หลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 

1. ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์เป็นจ านวนเงิน................................................................บาท 
(.........................................................................)อตัราดอกเบ้ียเงินกูเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ของสหกรณ์ท่ีใชอ้ยู่
ในขณะนั้นโดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูค้ร้ังน้ีเพ่ือ................................................................................................................. 

2. ขา้พเจา้ไดข้อช าระคืนเงินตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนจ านวน...........งวดๆ ละ..................บาท 
(..........................................................................) ทั้งน้ีตั้งแต่ส้ินเดือน...................................พ.ศ.........................เป็นตน้ไป 

3. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ผกูพนัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ ดงัน้ี 
3.1 ยินยอมให้การรถไฟฯหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือช าระหน้ีตามจ านวนงวด น าส่งให้แก่สหกรณ์

ตลอดไปจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ีโดยส้ินเชิง 
3.2 หากขา้พเจ้าตอ้งออกจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ จ ากดั หรือเป็นพนกังาน

ของการรถไฟฯและรับเงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (บ าเหน็จ) ขา้พเจ้าจะตอ้งแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์
ทราบและจดัการช าระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

3.3 หากขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวไวต้าม 3.2 ขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
ค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน และยินยอมให้การรถไฟแห่วงประเทศไทย หกัเงินรายไดทุ้กประเภทของ
ขา้พเจา้เพ่ือชดใชห้น้ีสินให้แก่สหกรณ์ให้เสร็จส้ิน 
ผูกู้ไ้ดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือเงินกูเ้พ่ือฉุกเฉินแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
ณ วนัท่ี เดือน ปี ท่ีระบุไวข้า้งตน้ 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ผู ้กู้ 
                                                        (........................................................................) 

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

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

หนังสือสัญญาเงินกู้ท่ี.................................................... 

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

แบบฟอร์มช่ัวคราว 

ใช้เฉพาะช่วงวิกฤต โควิค-19 

 เอกสารประกอบ 

1. บตัรประชาชน/บตัรพนกังาน 

2. หนา้บญัชีธนาคาร  
(ยกเวน้ ธนาคารออมสิน , ธกส. ) 

3. เลขทสค...................................  
รหัสผา่น.................................. 

4. ระบุหมายเลขโทรศพัทใ์ห้ชดัเจน 

MPP
Typewriter
 

MPP
Typewriter
ด้านหน้า

MPP
Rectangle



(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) 

1. ผูข้อกูเ้คยผิดนดัการส่งเงินช าระหน้ี หรือขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือไม่ 

(   )  เคย                                        (   ) ไม่เคย 

2. ขอช้ีแจงอ่ืน ๆ....................................................................................... 
               จึงเห็นควร (    ) อนุมติั.............................................................................บาท  
                                  (    ) ไม่อนุญาตเน่ืองจาก.............................................................. 

                                                        (ลงช่ือ)........................................................................เจา้หนา้ท่ี 
                        (.......................................................................) 
 
                 (     ) อนุมติั                  (    ) ไม่อนุมติั 

                                                         (ลงช่ือ)..............................................................ผูจ้ดัการ สอ.สรฟ./ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
                         (............................................................) 

(ส ำหรับผู้กู้) 

 ขา้พเจา้.....................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน....................................................บาท 
(.......................................................................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินเพ่ือฉุกเฉินน้ีเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
ณ วนัท่ี.........เดือน................................พ.ศ. ....................โดย (   ) เงินสด.............................. .....บาท (.........................) 
(  ) โอน/น าเงินเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ ช่ือธนาคาร............................................เลขท่ีบญัชี......................................  
สาขา............................................จ านวน.........................................บาท  
 

(ลงช่ือ)........................................................................ผูรั้บเงิน ( ผูกู้)้                                                                        
(........................................................................)                                           
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