ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
----------------------------ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศรับสมัครพนักงานในตํ าแหน่ งต่ าง ๆ
จํานวน 71 อัตรา โดยได้มีการสอบข้อเขียน รายงานตัวเพื่อยื่นเอกสารหลักฐาน และสอบสัมภาษณ์ แล้วเสร็จ นั้น
ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในตําแหน่งต่าง ๆ จํานวนทั้งสิ้น 69 ราย ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
(เรียงลําดับตามเลขที่สอบในแต่ละตําแหน่ง) ทั้งนี้ การพิจารณาใด ๆ ของ รฟม. ให้ถือเป็นที่สุด จึงให้ผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกดําเนินการ ดังนี้
1. สําหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564
ณ ห้อ งประชุม 2 (ชั้น 9) อาคาร 1 รฟม. และต้อ งปฏิบัติตามข้อ ปฏิบัติในการรายงานตัวตามรายละเอีย ด
ท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด หากผู้สมัครผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
คัดเลือกครั้งนี้ โดยมีกําหนดการรายงานตัว ดังนี้
รอบเช้า (สําหรับรหัสประจําตําแหน่งที่ 001 – 013)
เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ยื่นเอกสารรายงานตัว
รอบบ่าย (สําหรับรหัสประจําตําแหน่งที่ 014 – 027)
เวลา 13.30 น. – 14.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 14.00 น. – 17.00 น. ยื่นเอกสารรายงานตัว
2. สําหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสํารอง
สําหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสํารองตามบัญชีแนบท้ายประกาศ รฟม. จะขึ้นบัญชีไว้
เป็นเวลา 1 ปี (นับแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก) และขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้อันดับสํารอง
ตามความจําเป็ นและเหมาะสม โดยไม่ ผูกพั นว่าผู้ผ่ านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสํารองจะได้รับการบรรจุเป็ น
พนักงานทุก คน ทั้งนี้ รฟม. ขอสงวนสิท ธิ์ที่จ ะประกาศยกเลิก รายชื่อผู้ผ่า นการสอบคัด เลือ กได้ใ นอัน ดับ สํา รอง
และ/หรือเมื่อมีการเปิดรับสมัครสอบในตําแหน่งเดียวกันใหม่แล้ว รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสํารองในครั้งนี้
เป็นอันยกเลิก และเมื่อรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ในอันดับสํารองสิ้นผล หรือถูกยกเลิกแล้วจะไม่มีผลผูกพัน
กับ รฟม. อีกต่อไป และจะไม่นํามาใช้กับการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทุกตําแหน่งในครั้งต่อไป
รฟม. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือสังกัดที่จะบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
และ/หรือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้อันดับสํารองมาบรรจุเป็นพนักงาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของงานและความสมัครใจ
ของผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและหรือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้อันดับสํารอง และหากผู้สมัครสอบไม่พึงประสงค์เข้ารับ
การบรรจุตามที่ รฟม. กําหนด ถือว่าผู้สมัครสอบสละสิทธิ์การบรรจุเป็นพนักงาน รฟม.
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564
(นายสุทัศน์ สิขเรศ)
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้อปฏิบัติในการรายงานตัวสําหรับพนักงานบรรจุใหม่
----------------------------------------------------------------------เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานตัว
1. เอกสารใบสมัครงานที่กรอกข้อมูลประวัติพนักงานครบถ้วนแล้ว (เอกสารใบสมัครงาน สามารถ download ได้ตามแนบท้ายประกาศ)
2. บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของตนเอง สําเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง คู่สมรส บุตร กรณีการเปลี่ยนคํานําหน้า / ชื่อตัว /
ชื่อสกุล ของตนเองและบุคคลในครอบครัวให้แนบสําเนาเอกสารการเปลี่ยนคํานําหน้า / ชื่อตัว / ชื่อสกุล
3. ระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษาฉบั บสมบู ร ณ์ (Transcript of Records) และใบปริญ ญาบั ต ร (กรณีที่ยัง ไม่ ไ ด้รั บ ปริญ ญาให้ ใ ช้ ห นั งสื อรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้รับปริญญาและให้นําใบปริญญาบัตรมายื่นภายหลัง)
- กรณีได้รับการบรรจุคุณวุฒิปริญญาโท ให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษาและปริญญาบัตรทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรี
- กรณีได้รับการบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แนบระเบียนแสดงผลการศึกษาและปริญญาบัตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรระดับ ปวส./อนุปริญญา
(สําหรับตําแหน่งที่ระบุว่ารับวุฒิปริญญาตรี แต่ผู้สมัครมีวุฒิปริญญาโทด้วย รฟม. จะไม่พิจารณาปรับวุฒิการศึกษาให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)
4. ผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
- TOEIC 495 คะแนน (คะแนนเต็ม 990)
หรือ
- TOEFL 60
คะแนน (คะแนนเต็ม 120)
หรือ
- IELTS
4.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 9)
หรือ
- CU-TEP 60
คะแนน (คะแนนเต็ม 120)
หรือ
- TU-GET 500 คะแนน (คะแนนเต็ม 1000)
ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบภาษาอังกฤษจนถึงวันที่ รฟม. ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสาร
ของผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
5. สําหรับตําแหน่งที่ระบุประสบการณ์การปฏิบัติงาน ให้นําหนังสือรับรองการปฏิบัติงานฉบับจริง พร้อมสําเนาจํานวน 1 ชุด ที่ยื่นในวันตรวจคุณสมบัติ
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)
6. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องนําหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจําการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจําการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร
7. เฉพาะตําแหน่งวิศวกร (ในสาขาที่ต้องใช้ใบอนุญาต) และตําแหน่งสถาปนิก ต้องนําใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกําหนด พร้อมสําเนามาแสดง
ในวันรายงานตัว
8. เฉพาะตําแหน่งพนักงานการเงิน ต้องพาผู้ค้ําประกันพร้อมกรอกเอกสารสัญญาค้ําประกันด้วยบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ค้ําประกัน หนังสือรับรองการทํางานของผู้ค้ําประกัน (ระบุเงินเดือน) (บุคคลที่ค้ําประกันได้เป็นไปตามหมายเหตุท้ายสัญญาค้ําประกัน
ด้วยบุคคล) กรณีผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส ให้คู่สมรสของผู้ค้ําประกันกรอกเอกสารคํายินยอมของคู่สมรสพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสของผู้ค้ําประกัน และ
ให้นําอากรแสตมป์สําหรับประทับเอกสารสัญญาค้ําประกันด้วยบุคคล ต้นฉบับ จํานวน 10 บาท และคู่ฉบับ จํานวน 10 บาท มาในวันรายงานตัวด้วย
9. กรณีจดทะเบียนสมรส ให้แนบเอกสารสําเนาใบสําคัญ/ใบทะเบียนการสมรส
10. กรณีจดทะเบียนหย่า ให้แนบเอกสารสําเนาใบสําคัญ/ใบทะเบียนการหย่า
11. กรณีมีบุตร ให้แนบเอกสารสําเนาสูติบัตรบุตร และกรณีที่พนักงานไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบเอกสารสําเนาใบรับรองบุตร
12. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ใส่สูทสีดําหรือกรมท่า) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เขียนชื่อหลังรูป
13. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ทางราชการรับรอง (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่) พร้อมระบุผลการเอกซเรย์ปอด (ซึ่งเอกซเรย์มาแล้วไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่มารายงานตัว)
14. สําเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาพระราม 9 ซอย 13 (เปิดบัญชีเฉพาะสาขานี้เท่านั้น)
15. เอกสารแบบแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินได้จาก รฟม.
16. แบบสํารวจสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงผู้ใช้สิทธิร่วม
17. แบบสํารวจประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงาน รฟม.
หมายเหตุ : เอกสารลําดับที่ 2. – 7. ให้นําเอกสารต้นฉบับมาแสดง พร้อมถ่ายสําเนาลงกระดาษ A4 จํานวน 2 ชุด ในสําเนาเอกสารทุกฉบับให้เขียนคํารับรองว่า
“สําเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกํากับ
การตรวจสอบประวัติพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือ
รฟม. จะดําเนินการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพร้อมพิมพ์ลายนิ้วมือในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 โดยผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม
ในการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม จํานวน 100 บาท (กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแห่งชาติ จะไม่ออกใบเสร็จในนามบุคคลให้ แต่จะออกใบเสร็จในนามของ รฟม.)
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกวางแผนอัตรากําลังและสรรหาบุคลากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร 0 2716 4000 ต่อ 1210 1219 1229 1255 1283
อนึ่ง ผู้ที่นําเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการรายงานตัว หากตรวจสอบพบภายหลัง จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นพนักงาน และการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะสั่งให้ออกจากงานทันที พร้อมทั้งจะพิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
------------------------------------------------------

การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Mass Rapid Transit Authority of Thailand

ใบสมัครงาน
APPLICATION FORM

รูปถ่าย
รูปถ่าย
(Photo)

ตําแหน่งที่สมัคร 1………..……….....………..…..................…........ 2 ………………..…...................…..…..….......... เงินเดือนที่ตอ้ งการ ……...…..........……….
Position Required
Salary Required
ลักษณะการปฏิบัติงาน (TYPE OF WORK)
ปฏิบตั ิงานเป็ นกะ (Shift Work)
ได้ (Yes)
ไม่ได้ (No)
อบรม/ศึกษาดูงานต่างประเทศ (Can you go abroad for training or study visit ?)
ได้ (Yes)
ไม่ได้ (No)
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL DETAILS)
ชือ (นาย, นาง, นางสาว, ยศ) ………………………..…………………………… นามสกุล …………………………........................................………..……………..
Name (Mr./Mrs./Miss/Title or Rank)..............................................…................……........... Surname.....……........................…....…................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด ………………………………....… อายุ ...……. ปี ส่ วนสู ง……….....…...…..…… ซม. นํ้าหนัก…....……………กก. หมู่โลหิ ต ……........…………..
Date of Birth
Age
Height
Weight
Blood Group
จังหวัดเกิด............................................................... สัญชาติ........................................................... ศาสนา ……......….....……....…………...……….
Province of Birth
Nationality
Religion
สถานภาพสมรส
โสด (Single)
หม้ าย (Widowed)
หย่า (Divorced)
Marital Status
สมรส (Married) จํานวนบุตร (Number of Children) ..............คน
บุตรที่กําลังศึกษา (Still studying) ................คน
สถานภาพทางทหาร
ได้ รับการยกเว้ น (Exempted)
ยังไม่ผา่ นการเกณฑ์ทหาร (Non-Exempted Territorial)
Military Status
เรี ยนรักษาดินแดน (Degree Student)
ผ่านการเกณฑ์ทหาร (Exempted Territorial)
เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน/Government Identity Card No...............………..…..…................................ วันหมดอายุ/Expiry Date.......……..………...............…
เลขที่บตั รประจําตัวผู้เสียภาษี เลขที่/Tax Card No.........………………………………….........….................…
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (PRESENT ADDRESS)

ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน (REGISTERED ADDRESS)

บ้านของท่านเอง
อยูก่ บั บิดามารดา
ห้องเช่า
อาศัยบุคคลอื่นอยู่ บ้านเลขที่ …....…...หมู่.............ซอย................................ถนน.........................
บ้านเลขที่ ….....…...หมู่...........ซอย.............................ถนน............................ Address
Moo
Soi
Street
Address
Moo
Soi
Street
ตําบล/แขวง …….........……….…............. อําเภอ/เขต.......................................
ตําบล/แขวง ……...............……….…....... อําเภอ/เขต................................... Sub-District
District
Sub-District
District
จังหวัด …….....….......…........…..….........รหัสไปรษณี ย.์ ..................…....….....
จังหวัด …….....….......…...............…........ รหัสไปรษณี ย.์ ..............…....…..... Province
Postal Code
Postal Code
โทรศัพท์.................................................... มือถือ..............................................
Province
โทรศัพท์.................................................... มือถือ..........................................
Telephone
Mobilephone
Telephone
Mobilephone
บุคคลทีติดต่ อได้ กรณีเร่ งด่ วน (EMERGENCY CONTACT)
ชือ …………………………………….......…...............................นามสกุล.......................................................................ความสัมพันธ์.............................
Name
Surname
Relationship
บ้านเลขที …...…....หมู่.…....…ซอย ……......…..............ถนน............................ ตําบล/แขวง............................................. อําเภอ/เขต..................................
Address
Moo
Soi
Street
Sub-District
District
จังหวัด ………………......…. รหัสไปรษณี ย.์ ............................... โทรศัพท์........................................................................ มือถือ........................................
Province
Postal Code
Telephone
Mobilephone
ประวัติการศึกษา (EDUCATIONAL BACKGROUND) (โปรดใส่ ข้อมูลระดับการศึกษาตั้งแต่ ช้ ันประถมจนถึงปัจจุบัน โดยระบุวนั ที/่ เดือน/พ.ศ.ให้ ชัดเจน)
วันเดือนปี ที่เข้า-จบการศึกษา
สถาบัน
ประเทศ
คุณวุฒิ
สาขา
เกรด
ระดับการศึกษา
Education Level
Date of Admission-Graduated
Institution
Country Degree Awarded
Major
Grade

ประถม (Primary School)
มัธยม (Secondary School)
อาชีวศึกษา (Vocational)
อนุปริ ญญา (Diploma)
ปริ ญญาตรี (Bachelor)
ปริ ญญาโท (Master)
ปริ ญญาเอก (Doctoral)
อื่นๆ (Other)

! " #$ %&' ('"")$ * * "&%* $

F KF 1
LM)N
VW856 =4<A)8<

PS T
<6>8><7

O PN Q R
WA5 <= A:9<X54

# + $, $, *&#$

N OU
1
#?<:5 <= +<4Y

$ ( #$

GS 1
N
5W6<7 <= "5WZ>7[

KG M
7\>7[ #W9W4X

- ./ 01
222222222222222222222222222233
456578 $595:;<75 <==>?5 @AB54
CD EFGEE FCD $ H I &' # H $ J $%
F K F 11
E)
VW85 =4<A)8<

SN G]F ^
<@465

` EGE _a a^Q
MO T
"W7[@W[5 6:5?>=X WB>9>8X >7 @6>7[
QO

.-

G_ F O
768>8@8><7F <A:W7X

` EGE _a
E

N
54><\

a^M

b?599578

ET <<4

N (W>4

cO 7[9>6;

/] #:5WY>7[
L +4>8>7[
QO K
1 &8;54 333333333333333333333333332 /]#:5WY>7[
L +4>8>7[
` EGE _a a^M̀E/ 0 - P EG d]e QOe
<A:@854 4<[4WA6 6:5?>=X :4<[4WA W7\ WB>9>8X >7 @6>7[

PN

` EGE _a

L _ HB>9>8X 8< \4>Z5

$;W>
cO 7[9>6;

/E/0 $X:>7[

` EGE _a

` EGE _a

a^M

_ 0 W4

_

0*<8<4?X?95

222333 ` F

+*

EaL L1,WZ5 \4>Z>7[ 9>?57?5

_ 0 W4

_

0*<8<4?X?95

223323 ` F

+*

E/S

_ 0 W4

_

0*<8<4?X?95

dL

,WZ5 <f7 84W76:<48

` EGE _/.O K
1g &8;54 #:5?>W9 <A:5857?>56 22222222223322222332222222222222222222222222222233
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

งานอดิเรกและความสนใจ (Hobbies & Interests)
1. สมาชิก สมาคม หรื อสโมสร (Membership of Professional Association)……………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง (Position)…………………………………………………………………………………………………
2. สมาชิก สมาคม หรื อสโมสร (Membership of Professional Association)……………………………………………………………………………………………………..
ตําแหน่ง (Position)…………………………………………………………………………………………………
กีฬา (Sports) 1………………………………………. 2……………………………………………… 3…………………………………………
ดนตรี (Music) 1……………………………………..... 2……………………………………………… 3…………………………………………
อื่น ๆ (Others) 1………………………………………. 2……………………………………………… 3…………………………………………

รายละเอียดครอบครัว (Family Details)
รายละเอียดครอบครัว
Family Details

ชื่อ/นามสกุล
Name/Last Name

อายุ
Age

ชื่อ/นามสกุล
Name/Last Name

อายุ
Age

อาชีพ/ตําแหน่ง
Occupation/Position

ที่อยู/่ ที่ทาํ งาน
Address/Office Address

โทรศัพท์
Telephone

บิดา/Father
มารดา/Mother
พี่นอ้ ง............คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภรรยา/สามี

บุตร/Children

ระดับ

โรงเรี ยน

1.
2.
3.
ท่านเคยถูกพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อเคยทําผิดทางอาญาหรื อไม่
Have you ever been declared bankrupt or committed criminal offence?

ไม่เคย
No

เคย
Yes

ระบุ/Please explain............................................................................................................................................................................................................................
ทราบข่าวการสมัครงานจาก Where did you learn of our vacancy? (specify the name)
หนังสื อพิมพ์ชื่อ (Newspaper) ………………....................……

สถาบันการศึกษาชื่อ (Educational Institution) …………………………………..

ตลาดนัดแรงงานที่ (Job Fair)........ …………………....….....…

พนักงานชื่อ (Personal Recommendation)….....................................................

Internet (Web)…......…………..…………………………….....

อื่นๆ ระบุ (Others)………….....……………………………..…….………….....

ลงชื่อผูส้ มัคร
Applicant's Signature

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
วันที่สมัคร
Date

ที่อยู่ การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย แผนกบริหารงานทรัพยากรบุคคล
175 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร โทร. 02 716 4000 http://www.mrta.co.th E-mail : recruit@mrta.co.th

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
แบบแจงความประสงคในการขอรับเงินได จาก รฟม.
1) ชื่อ – นามสกุล ...........................................................................................รหัสพนักงาน..............................................
ตําแหนง...................................แผนก...................................กอง......................................ฝาย........................................
เลขประจําตัวประชาชน...................................................................................................................................................
2) ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได : บานเลขที่............................................ ตรอก/ซอย....................................................
ถนน.............................................. ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย...................................... โทรศัพท.......................................................
ที่อยูตามทะเบียนบาน :
เหมือนที่อยูปจจุบัน หรือ
บานเลขที่..................................... ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.............................................................
ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท..............................................
3) ขาพเจายินยอมใหการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย หรือผูมีหนาที่จายเงินเดือน คาจาง และเงินไดอื่นๆ
ของขาพเจา หักเงินเดือน คาจาง รวมถึงเงินไดอื่นๆ ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ ดังตอไปนี้
3.1 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย
3.2 เงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลกรณีเบิกจายตรงและไมมีสิทธิเบิกเงินคารักษาพยาบาลดังกลาวได (ถามี)
3.3 เงินเดือน คาจาง และเงินไดอื่นๆ รวมทั้งเงินชวยเหลือบุตร หรือเงินสวัสดิการอื่นๆ และรายการหักอื่นๆ
กรณีที่มีการตรวจสอบยอนหลังแลวไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว (ถามี)
โดยขอให รฟม. นําเงินเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจา เลขที่.............................................................................
ที่ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาพระราม 9 ซอย 13 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น

(ลงชื่อ).....................................................................
(...................................................................)
วันที่........... เดือน....................พ.ศ..............

หมายเหตุ : พนักงานที่เขาใหมสามารถกรอกแบบฟอรมลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดที่ระบบ Intranet
ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลไดที่ แผนกตรวจจาย 2 กองตรวจจาย ฝายบัญชีและการเงิน โทร. 2231 และ โทร. 2267

แบบสำรวจสิทธิกำรรักษำพยำบำลของพนักงำนรวมถึงผูใ้ ช้สทิ ธิรว่ ม
ข้อ 1. พนักงำน และ/ หรือลูกจ้ำงของ รฟม.
รหัสพนักงาน/ ลูกจ้าง ........................................
ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ ยศ)........................................................ นามสกุล........................................................
Name (Mr./ Mrs./ Miss/ Title or Rank).................................. Surname........................................................
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และ/ หรือลูกจ้างของ รฟม. (สิทธิติดตัวของพนักงาน)
(เลือกได้มากกว่า 1 สิทธิ กรณีมสี ิทธิเบิกที่อนื่ นอกจาก รฟม.)
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน .........................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม โรงพยาบาล ................................................................
สถานภาพของพนักงาน
เอกสำรแนบ

โสด

สมรส

หย่า

คู่สมรสถึงแก่กรรม

1. สาเนาบัตรประชาชนพนักงาน
2. สาเนาทะเบียนบ้านพนักงาน
3. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล พนักงาน (ถ้ามี)

หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สทิ ธิหรือพยายามใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนีโ้ ดยทุจริต ให้ถอื ว่าประพฤติผดิ วินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป

2
ข้อ 2. คู่สมรสของพนักงำน และ/ หรือลูกจ้ำงของ รฟม.
คู่สมรส หมายถึง ภรรยาหรือสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน
ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ ยศ)....................................................... นามสกุล.......................................................
Name (Mr./ Mrs./ Miss/ Title or Rank).................................. Surname..........................................................
เลขทีบ่ ัตรประชาชน ................................................... วั น/ เดือน/ ปีเกิด ................................. อายุ .............. ปี
สัญชาติ ..................
หน่วยงาน

ราชการ

มีชวี ิต

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ........................... (ไม่ต้องตอบหลังจากนี)้

รัฐวิสาหกิจ

กรณีทางานหน่วยงานราชการ

เอกชน

ข้าราชการ

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานราชการ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ลูกจ้างประจา

ชื่อหน่วยงาน ..................................................................... อาชีพ ......................................................................
วันที่จดทะเบียนสมรส ......................... วันที่จดทะเบียนหย่า ...........................
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของของคู่สมรส (สิทธิติดตัวของคู่สมรส)
มีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง ดังนี้
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน ......................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน .................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชน (ชื่อบริษัท) ..........................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม โรงพยาบาล .............................................................
ไม่มีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
เอกสำรแนบ

1. สาเนาทะเบียนสมรส

2. สาเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

3. สาเนาบัตรประชาชนคู่สมรส

4. สาเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส

5. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล คูส่ มรส (ถ้ามี)

6. สาเนามรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สทิ ธิหรือพยายามใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนีโ้ ดยทุจริต ให้ถอื ว่าประพฤติผดิ วินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป

3
ข้อ 3. บิดำของพนักงำน และ/ หรือลูกจ้ำงของ รฟม.
บิดา หมายถึง บิดาผู้ให้กาเนิดของผู้มสี ทิ ธิได้รบั เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ชื่อ (นาย/ ยศ)............................................................ นามสกุล.............................................................................
Name (Mr./ Title or Rank)...................................... Surname........................................................................
เลขทีบ่ ัตรประชาชน ................................................... วั น/ เดือน/ ปีเกิด ................................. อายุ .............. ปี
สัญชาติ ..................
หน่วยงาน

ราชการ

มีชวี ิต

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ........................... (ไม่ต้องตอบหลังจากนี)้

รัฐวิสาหกิจ

กรณีทางานหน่วยงานราชการ

เอกชน

ข้าราชการ

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานราชการ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ลูกจ้างประจา

ชื่อหน่วยงาน ..................................................................... อาชีพ ......................................................................
เกษียณอายุ จากหน่วยงาน ..............................................

บาเหน็จ

บานาญ (กรณีทางานราชการ)

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบิดา (สิทธิติดตัวของบิดา)
มีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง ดังนี้
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน ......................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน .................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชน (ชื่อบริษัท) ..........................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม โรงพยาบาล .............................................................
ไม่มีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง แต่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
(เลือกได้มากกว่า 1 สิทธิ กรณีมีสทิ ธิเบิกที่อื่นนอกจาก รฟม.)
คู่สมรสที่ทางานหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน ............................................................................
คู่สมรสที่ทางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน .......................................................................
บุตรที่ทางาน รฟม.
บุตรที่ทางานหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน .................................................................................
บุตรที่ทางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน ...........................................................................
เอกสำรแนบ 1. สาเนาบัตรประชาชนบิดา
2. สาเนาทะเบียนบ้านบิดา
3. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล บิดา (ถ้ามี)
4. สาเนามรณบัตรของบิดา (ถ้ามี)
5. สาเนาเอกสารที่แสดงวาเป็นข้าราชการบาเหน็จ/ บานาญ ของบิดา (ถ้ามี)
หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สทิ ธิหรือพยายามใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนีโ้ ดยทุจริต ให้ถอื ว่าประพฤติผดิ วินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป
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ข้อ 4. มำรดำของพนักงำน และ/ หรือลูกจ้ำงของ รฟม.
มารดา หมายถึง มารดาผู้ให้กาเนิดของผู้มสี ทิ ธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ชื่อ (นาง/ นางสาว/ ยศ)....................................................... นามสกุล....................................................................
Name (Mrs./ Miss/ Title or Rank)...................................... Surname.............................................................
เลขทีบ่ ัตรประชาชน ................................................... วั น/ เดือน/ ปีเกิด ................................. อายุ .............. ปี
สัญชาติ ..................
หน่วยงาน

ราชการ

มีชวี ิต

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ........................... (ไม่ต้องตอบหลังจากนี)้

รัฐวิสาหกิจ

กรณีทางานหน่วยงานราชการ

เอกชน

ข้าราชการ

ธุรกิจส่วนตัว
พนักงานราชการ

ไม่ได้ประกอบอาชีพ
ลูกจ้างประจา

ชื่อหน่วยงาน ..................................................................... อาชีพ ......................................................................
เกษียณอายุ จากหน่วยงาน ..............................................

บาเหน็จ

บานาญ (กรณีทางานราชการ)

สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของมารดา (สิทธิติดตัวของมารดา)
มีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง ดังนี้
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน ......................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน .................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานเอกชน (ชื่อบริษัท) ..........................................................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากประกันสังคม โรงพยาบาล .............................................................
ไม่มีสทิ ธิเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง แต่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
(เลือกได้มากกว่า 1 สิทธิ กรณีมีสทิ ธิเบิกที่อื่นนอกจาก รฟม.)
คู่สมรสที่ทางานหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน ............................................................................
คู่สมรสที่ทางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน .......................................................................
บุตรที่ทางาน รฟม.
บุตรที่ทางานหน่วยงานราชการ ชื่อหน่วยงาน .................................................................................
บุตรที่ทางานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน ...........................................................................
เอกสำรแนบ 1. สาเนาบัตรประชาชนมารดา
2. สาเนาทะเบียนบ้านมารดา
3. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล มารดา (ถ้ามี)
4. สาเนามรณบัตรของมารดา (ถ้ามี)
5. สาเนาเอกสารที่แสดงว่าเป็นข้าราชการบาเหน็จ/ บานาญ ของมารดา (ถ้ามี)
หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สทิ ธิหรือพยายามใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนีโ้ ดยทุจริต ให้ถอื ว่าประพฤติผดิ วินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป
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ข้อ 5. บุตรของพนักงำน และ/ หรือลูกจ้ำงของ รฟม.
บุตร หมายถึง บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและบุตรซึ่งบิดามารดาได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอืนแล้
่ ว
บุตรลำดับที่ 1
ชื่อ (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นาง/ นางสาว)....................................................... นามสกุล..............................................
Name (Master/ Miss/ Mr./ Mrs./ Miss).................................................Surname............................................
เลขทีบ่ ัตรประชาชน ................................................... วั น/ เดือน/ ปีเกิด ................................. อายุ .............. ปี
สถานภาพ

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บรรลุนิติภาวะ

เป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึง่ อยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูของพนักงาน
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรลาดับที่ 1
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาทีท่ างาน รฟม.
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาทีท่ างานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน ...............................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมารดาที่ทางาน รฟม.
**หากทั้งบิดาและมารดาเป็นพนักงาน รฟม. ให้บตุ รใช้สิทธิเบิกจากบิดา**
เอกสำรแนบบุตร 1 :

1. สาเนาสูติบตั รบุตร

2. สาเนาบัตรประชาชนบุตร

3. สาเนาทะเบียนบ้านบุตร

4. สาเนาใบรับรองบุตร (ถ้ามี)

5. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล บุตร (ถ้ามี) 6. สาเนามรณบัตรของบุตร (ถ้ามี)
7. สาเนาคาสั่งศาลเป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สทิ ธิหรือพยายามใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนีโ้ ดยทุจริต ให้ถอื ว่าประพฤติผดิ วินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป
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บุตรลำดับที่ 2
ชื่อ (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นาง/ นางสาว)....................................................... นามสกุล..............................................
Name (Master/ Miss/ Mr./ Mrs./ Miss).................................................Surname............................................
เลขทีบ่ ัตรประชาชน ................................................... วั น/ เดือน/ ปีเกิด ................................. อายุ .............. ปี
สถานภาพ

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บรรลุนิติภาวะ

เป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึง่ อยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูของพนักงาน
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรลาดับที่ 2
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาทีท่ างาน รฟม.
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาทีท่ างานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน ...............................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมารดาที่ทางาน รฟม.
**หากทั้งบิดาและมารดาเป็นพนักงาน รฟม. ให้บตุ รใช้สิทธิเบิกจากบิดา**
เอกสำรแนบบุตร 2 :

1. สาเนาสูติบตั รบุตร

2. สาเนาบัตรประชาชนบุตร

3. สาเนาทะเบียนบ้านบุตร

4. สาเนาใบรับรองบุตร (ถ้ามี)

5. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล บุตร (ถ้ามี) 6. สาเนามรณบัตรของบุตร (ถ้ามี)
7. สาเนาคาสั่งศาลเป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สทิ ธิหรือพยายามใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนีโ้ ดยทุจริต ให้ถอื ว่าประพฤติผดิ วินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป
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บุตรลำดับที่ 3
ชื่อ (ด.ช./ ด.ญ./ นาย/ นาง/ นางสาว)....................................................... นามสกุล..............................................
Name (Master/ Miss/ Mr./ Mrs./ Miss).................................................Surname............................................
เลขทีบ่ ัตรประชาชน ................................................... วั น/ เดือน/ ปีเกิด ................................. อายุ .............. ปี
สถานภาพ

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

บรรลุนิติภาวะ

เป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึง่ อยูใ่ นความอุปการะเลี้ยงดูของพนักงาน
สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของบุตรลาดับที่ 3
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาทีท่ างาน รฟม.
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบิดาทีท่ างานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชื่อหน่วยงาน ...............................
สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากมารดาที่ทางาน รฟม.
**หากทั้งบิดาและมารดาเป็นพนักงาน รฟม. ให้บตุ รใช้สิทธิเบิกจากบิดา**
เอกสำรแนบบุตร 3 :

1. สาเนาสูติบตั รบุตร

2. สาเนาบัตรประชาชนบุตร

3. สาเนาทะเบียนบ้านบุตร

4. สาเนาใบรับรองบุตร (ถ้ามี)

5. สาเนาใบเปลี่ยน ชื่อ–สกุล บุตร (ถ้ามี) 6. สาเนามรณบัตรของบุตร (ถ้ามี)
7. สาเนาคาสั่งศาลเป็นบุตรไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ (ถ้ามี)
หมายเหตุ: พนักงานผู้ใดใช้สทิ ธิหรือพยายามใช้สทิ ธิตามข้อบังคับนีโ้ ดยทุจริต ให้ถอื ว่าประพฤติผดิ วินัยอย่างร้ายแรงและ
ต้องชดใช้เงินคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับตัง้ แต่วันที่ได้รับเงินจาก รฟม. เป็นต้นไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลของพนักงานและครอบครัว พนักงานต้องแจ้งให้ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลทราบทุกครัง้
พร้อมทั้งต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคลด้วย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนีถ้ กู ต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................
(....................................................................)
วันที่ ............./............./.............

แบบสํารวจประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงาน รฟม.
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................ นามสกุล.............................................................
รหัสพนักงาน/ลูกจ้าง............................... ตําแหน่ง................................................... สังกัดแผนก...............................
กอง.................................. ฝ่าย................................... ขอแจ้งประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้
 ไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 เคยได้รับพระราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ชั้นตรา....................................................... เมื่อปี..................... จากหน่วยงาน.............................................
2) ชั้นตรา....................................................... เมื่อปี..................... จากหน่วยงาน.............................................
3) ชั้นตรา....................................................... เมื่อปี..................... จากหน่วยงาน.............................................
4) ชั้นตรา....................................................... เมื่อปี..................... จากหน่วยงาน.............................................
5) ชั้นตรา....................................................... เมื่อปี..................... จากหน่วยงาน.............................................
เอกสารแนบ : สําเนาใบประกาศนียบัตรกํากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของทุกชั้นตราที่เคยได้รับพระราชทาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในเอกสารฉบับนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงขื่อ........................................................
(........................................................)
วันที่............./........................../.............

เลขที่ ......./.........

สัญญาค้ําประกันดวยบุคคล
เขียนที่ .................................................................
วันที่ ...........เดือน ...................................พ.ศ. ........................

ขาพเจา .....................................................................ตําแหนง .................................................
สังกัด ..........................................ที่อยูปจจุบัน เลขที่ .........หมูที่ ................ตรอก/ซอย ..............................
ถนน ...........................................ตําบล/แขวง .........................................อําเภอ/เขต ....................................
จังหวัด .......................................ยินยอมเปนผูค้ําประกัน ............................................................ผูปฏิบัติงาน
ตําแหนง ................................................... แผนก ............................................ กอง ..........................................
ฝาย/สํานัก ................................................................โดยมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานกระทําใหเกิดความเสียหายแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย
หรือ ทํ าให การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหง ประเทศไทยต องรับ ผิดชดใช คาเสีย หายแก บุคคลอื่ น และไมสามารถ
ชําระค าเสี ยหายดังกลาวได ขาพเจ ายิ นยอมรั บผิดชดใช ใหแก การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทยแทน
..................................................................ภายในวงเงิน ....................... บาท (.....................................................)
โดยขาพเจาจะชําระคาเสียหายดังกลาวใหแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ภายในกําหนดเวลาที่การรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทยมีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบ
ขอ ๒ ในกรณีที่การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยผ อนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการ
ชํ า ระหนี้ ใ ห แ ก ผู ป ฏิ บั ติ ง าน โดยได แ จ ง ให ข า พเจ า ทราบและข า พเจ า ได ต กลงยิ น ยอมในการผ อ นเวลาหรื อ
ผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ ใหถือวา ขาพเจายินยอมมิใหเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้
ดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา
สัญญาค้ําประกันนี้ทําขึ้นสองฉบั บ ข อความตรงกัน ขาพเจาได อานและเขาใจข อความในสั ญญา
ฉบับนี้โดยตลอดแลว เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ) .......................................................ผูค้ําประกัน
(.......................................................)
ขาพเจาขอรับรองวา เปนลายมือชื่ออันแทจริงของผูค้ําประกัน และผูค้ําประกันไดแสดงบัตรประจําตัว
............................................................... เลขที่ ....................................................กับไดลงลายมือชือ่ ตอหนาขาพเจา
ปด
อากรแสตมป

(ลงชื่อ) .......................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................พยาน
(.......................................................)

2
ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส (เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้
(ลงชื่อ) .......................................................ผูค้ําประกัน
(.......................................................)
หมายเหตุ ผูค้ําประกันตองเปนบุคคลตอไปนี้
1. เปนขาราชการตําแหนงไมต่ํากวาระดับปฏิบัติการหรือเทียบเทาขึ้นไป
2. เปนพนักงานองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ดํารงตําแหนงไมต่ํากวา
หัวหนาแผนกหรือเทียบเทาขึ้นไป
3. เปนพนักงานของธุรกิจเอกชนที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวา 15,000 บาท

คํายินยอมของคูสมรส

ขาพเจายินยอมให ...................................................................................ซึ่งเปนสามี/ภรรยาของ
ขาพเจาทําสั ญญาเปนผูค้ําประกัน ...........................................................................................................
ผูปฏิบัติงานในวงเงิน ............................. บาท (......................................................................................) ได

(ลงชื่อ) .......................................................ผูใหความยินยอม
(.......................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................พยาน
(.......................................................)
(ลงชื่อ) .......................................................พยาน
(.......................................................)

