
 ระวัง ! เขียนผิดห้ามใช้น ้ายาลบค าผิด                                                                                                                             
  ให้ขีดฆ่าและเซ็นช่ือก ากับ 

 
 

 

ค าขอกู้เงินพิเศษ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 

                                                                   
                               เขียนท่ี…………………………………………….. 

วนัท่ี………….เดือน………………….…….พ.ศ…………..…… 
 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย    จ ากดั 
 
 ขา้พเจา้……………………………….…………………...............….สมาชิกเลขทะเบียนท่ี      
เลขประจ าตวับตัรประชาชน                อาย…ุ.......ปี   เกิดวนัท่ี…........… 
เดือน……..….….....….….พ.ศ……......… เลข ทสค.        อตัราเงินเดือน………..….……..บาท 
 (………………………………………..........................………….) ต าแหน่ง……………….............………………………
สงักดั.…………….……............…..…..กอง……………….…….….…………..ฝ่าย………..…….…………….….………
โทรศพัทท่ี์ท างาน………….………..……………......…………โทรศพัทมื์อถือ………………...……...…………………..  
ซ่ึงต่อไปในค าขอกูเ้งินพิเศษน้ี  เรียกว่า  ผูข้อกู ้
ที่อยู่ปัจจุบัน 
 บา้นเลขท่ี………..…..หมู่………........ตรอก/ซอย…………………………….ถนน………………...……….……
ต าบล/แขวง………………….………….อ าเภอ/เขต………………….……….……….จงัหวดั………………………..…..
รหสัไปรษณีย ์       โทรศพัทบ์า้น……..…………………………………………..…….…….……….… 
ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน 
 บา้นเลขท่ี………..……หมู่………..ตรอก/ซอย……………...……..……….ถนน………………..……………….
ต าบล/แขวง……………………….…..….อ าเภอ/เขต…………...………………….…..จงัหวดั…………………………….
รหสัไปรษณีย ์      โทรศพัทบ์า้น……............................................................…………........…………… 
สถานภาพ   โสด    สมรส   หยา่   หมา้ย จ านวนบุตร…………..คน  
กรณีสมรส คู่สมรส  ช่ือ - สกุล………………………………..……...…….อาย…ุ…..…ปี อาชีพ.......................................... 
สถานท่ีท างาน………………….……………………………………..……….โทรศพัท…์………..……………….………
อตัราเงินเดือน………………………………บาท  (…………...….................................................................................…...) 
 

ขอเสนอค าขอกู้ เงนิพเิศษโดยมีรายละเอียดประกอบการขอกู้เงนิ  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ  1. ผู้กู้มีความประสงค์ขอกู้เงนิพเิศษ จ านวน……………….............บาท  (………….........……………........................)  
โดยมีวตัถุประสงคน์ าไปใชเ้พ่ือการดงัน้ี 
เพ่ือ   ซ้ือท่ีดิน   ซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน   ซ้ืออาคารชุด   อ่ืนๆ…………...………………...............………...…… 
 
 

เร่ิมใช้  วนัที่  16  กุมภาพนัธ์  2558   เป็นต้นไป                                                                     แผ่นที่  1  หน้าที่  1 

 รับท่ี………………………. 
 วนัท่ี……….………….…... 

 

ค าขอกูเ้ลขท่ี…….….../...……... 
วนัท่ี…………………...……..…
…. 



หน้าที่ 2 

 
 โฉนดท่ีดินเลขท่ี ……………….…..…เลขท่ีดิน……......…...…...…….หนา้ส ารวจ…….........…......…………….
ต าบล/แขวง.……....…….………....……อ าเภอ/เขต…………………….…….....….จงัหวดั……………………......………
เน้ือท่ี…………ไร่…………งาน………..ตารางวา เป็นกรรมสิทธ์ิของ..…………………...............………………………... 
 บา้นเลขท่ี…………….หมู่…...……ซอย……….....…..............………………ถนน…………………....…........…
ต าบล/แขวง……………………….อ าเภอ/เขต……………………….จงัหวดั……………………รหสัไปรษณีย…์….……. 
 

เพ่ือ   ไถ่ถอนจ านองท่ีดิน   ไถ่ถอนจ านองบา้นพร้อมท่ีดิน   ไถ่ถอนจ านองอาคารชุด   อ่ืนๆ………….....….. 
โฉนดท่ีดินเลขท่ี ………………..…เลขท่ีดิน…………หนา้ส ารวจ………….ต าบล/แขวง…….....….........………

อ าเภอ/เขต…….……………….……..….จงัหวดั……………………………เน้ือท่ี………ไร่………งาน…………ตารางวา 
เป็นกรรมสิทธ์ิของ…………………………………………………..………...............……………………………………... 
 บา้นเลขท่ี……….หมู่……ซอย……….....…...………ถนน….…….......……...ต าบล/แขวง………………........…
อ าเภอ/เขต………….....…..............………….จงัหวดั…….……...................…………รหสัไปรษณีย…์......….........……… 
 

เพ่ือ  สร้าง / ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร    อ่ืนๆ………………………......................…………..………………………. 
บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี............................. บา้น เลขท่ี…………หมู่……..ต าบล/แขวง…..……..….…………………. 

อ าเภอ/เขต………………….……….จงัหวดั……………..………เป็นกรรมสิทธ์ิของ……………………………………… 
 

เพ่ือ  ซ้ือยานพาหนะ 
 รถยนต ์( รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ) ใหม่ ยี่ห้อ……………..…....…………..รุ่น……………..……..........…….…… 

สี…………………………… ราคา……….……………………บาท  (………………............………………………….….)  
          รถยนต ์( รถกระบะ ) ใหม่    ยี่ห้อ…………………………...…....……….รุ่น……….…….........………………..
สี…………………………….ราคา…………………………….บาท  (……………….............…………………………….) 

 รถยนต ์( รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล ) เก่า   ยี่ห้อ………………………….……รุ่น………...............…………………. 
สี…………………………….ราคา…………….………………บาท (………………............…………………..………….) 
          รถยนต ์( รถกระบะ )  เก่า   ยี่ห้อ…………….…………………….……….รุ่น………………..........…………….
สี……………………………ราคา……………….…....…….….บาท (…………….….………………….......…………….) 
          อ่ืนๆ…….……………………………………………………………………………...........……………………..  
เพ่ือ  การลงทุนประกอบอาชีพ……………..……....………………...…….……………………………………..……… 
.……..……………………………………………..……………….………………..….(ตามรายละเอียดเอกสารท่ีแนบมาน้ี) 

 

ข้อ  2 . ผู้ขอกู้   ขอเสนอหลักประกัน  ดังนี ้
2.1. ที่ดินปลอดจากภาระจ านอง 
(1)  ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี……….……..…..เลขท่ีดิน…….…หนา้ส ารวจ……......ต าบล/แขวง……...…..…….....……

อ าเภอ/เขต………...…..…………….....จงัหวดั……..……..……….…จ านวนเน้ือท่ี………ไร่………งาน………..ตารางวา  
ราคาประเมิน…………………..….…...…บาท (……………………………..…………..…………….) พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
จดทะเบียนจ านองเป็นประกนัเงินกูพิ้เศษ ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ………….………….................................……………..….. 
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หน้าที่ 3 
 

 

(2) บ้านพร้อมที่ดนิ   โฉนดท่ีดิน  เลขท่ี …..……..…....….เลขท่ีดิน…………........หนา้ส ารวจ…….…..…... 
ต าบล/แขวง……...……………………อ าเภอ/เขต………...…………………..…..จงัหวดั………………..………………... 
จ านวนเน้ือท่ี………...ไร่…...……งาน…...…....ตารางวา  ราคาประเมิน…………..…..…….……บาท (…………………... 
.....……………………………….) ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ……………………..….……………………..พร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
/ บา้นเลขท่ี………….หมู่…...ซอย……………….....…….ถนน………….......................ต าบล/แขวง………...............…….
อ าเภอ/เขต…………….………จงัหวดั………………….รหสัไปรษณีย…์….....…จดทะเบียนจ านองเป็นประกนัเงินกูพิ้เศษ 

(3) อาคารชุด  เลขท่ี  ……...…..หมู่…….ซอย……….....…………….ถนน……………................……..….. 
ต าบล/แขวง…………………....…………อ าเภอ/เขต…………………………………….จงัหวดั…………………………..
รหสัไปรษณีย…์………..…………….จดทะเบียนจ านองเป็นประกนัเงินกูพิ้เศษ 
                     (4)  อ่ืนๆ…………...............................…………………………........................……………………………… 
 โดยผูข้อกูไ้ดแ้นบหนงัสือแสดงกรรมสิทธ์ิมาพร้อมกบัค าขอกูเ้งินฉบบัน้ีแลว้  ( กรณีผูกู้ไ้ม่ใช่เจา้ของกรรมสิทธ์ิ  
ตอ้งแนบหนงัสือยินยอมของเจา้ของกรรมสิทธ์ิมาดว้ย) 

2.2.  ขา้พเจา้ขอน าเงินค่าหุ้นของขา้พเจา้ท่ีมีอยูใ่นวนัขอกูเ้งินพิเศษ จ านวน……….………...…..………..บาท  
(………………………...................................……………..……..)  และท่ีจะมีข้ึนในภายหน้าทั้งหมด มาเป็นหลกัประกนั
การกูเ้งินพิเศษตามสญัญาฉบบัน้ี กรณีท่ีขา้พเจา้ไม่สามารถช าระหน้ีเงินกูพิ้เศษไดไ้ม่ว่ากรณีใดและไดพ้น้จากสมาชิกภาพ
ของสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฯหกักลบลบหน้ีเงินกูพิ้เศษตามสญัญาฉบบัน้ีได ้

2.3.  หลกัประกนัอ่ืน……………………….............………………………………………………………………. 
 

ข้อ  3 .  ภาระหน้ีสินปัจจุบนัในวนัขอกูเ้งินพิเศษ วนัท่ี………เดือน…………..……..……พ.ศ.………….. 
3.1. เงินกูพิ้เศษ………………………………………………….…..………..บาท 
3.2. เงินกูส้ามญั…….……………………………………………………….. บาท 
3.3. เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน………………………………………………….…..บาท 
3.4. ค ้าประกนับุคคลอ่ืน..………....…………………………………………..บาท 
3.5. อ่ืนๆ ………………………………………………………………………บาท 
รวมมีหน้ีเงินกูท้ ั้งหมด จ านวน…………………...……...บาท  (………….............................…………………….) 

  

ข้อ  4 . เม่ือสหกรณ์ฯอนุมติัเงินกูพิ้เศษให้ผูข้อกู ้ผูข้อกูต้กลงช าระคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน  
จ านวน……..….….งวด งวดละ………..……….…บาท (……………………………..………...............….………………)   
ทั้งน้ี  ตั้งแต่งวดประจ าเดือน………………...........................…พ.ศ........…….......…เป็นตน้ไป ยกเวน้งวดสุดทา้ยช าระ 
จ านวน............................บาท (......................................................................................................) 
 

ข้อ  5 .  ในการรับเงินกูพิ้เศษน้ี ผูข้อกูต้กลงท าหนงัสือสญัญากูเ้งินพิเศษให้ไวต่้อสหกรณ์ฯ ตามแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด 
 

ข้อ  6.   ผูข้อกูข้อรับรองว่าจะให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคลซ่ึงสหกรณ์ฯมอบหมายให้ท าการ
ตรวจสอบหลกัทรัพยห์รือโครงการตามท่ียื่นค าขอกูเ้งินพิเศษรายน้ี ตามความเป็นจริง 
 

ข้อ  7.  ในการกูเ้งินพิเศษคร้ังน้ี ผูข้อกูไ้ดรั้บความยินยอมจากคู่สมรส ซ่ึงพร้อมท่ีจะท าค ายินยอมไวเ้ป็นหลกัฐานในทา้ย
หนงัสือสญัญาเงินกูพิ้เศษ 
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ข้อ  8.  ผูข้อกูต้กลงปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ ประกาศ และค าสัง่ของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ 
ทุกประการ ทั้งท่ีไดก้ าหนดข้ึนแลว้ในปัจจุบนั และท่ีจะก าหนดข้ึนในภายหน้า ตลอดระยะเวลาท่ีผูข้อกูเ้ป็นสมาชิก  
สหกรณ์ฯและเป็นหน้ีเงินกูส้หกรณ์ฯ 
 

ข้อ  9.  ผูข้อกูย้ินยอมให้ถือหนงัสือขอกูเ้งินพิเศษฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือสญัญากูเ้งินพิเศษดว้ย 
 
 

 ลงช่ือ……………………………………….ผูข้อกู ้
(……………………………………………) 

                                                          สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………………… 
 
 

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

               สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………………… 
 
 

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

                                                           สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………………… 
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สัญญากู้เงินพิเศษ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 

เขียนท่ี………..…………………………... 
วนัท่ี………….เดือน……………………….พ.ศ…………… 

 ขา้พเจา้………………………………….…………………………….…………..….. เลขประจ าตวับตัรประชาชน 
                  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จ ากดั เลขทะเบียนสมาชิกท่ี        ท างานประจ าในต าแหน่ง…….......................…….… 
……………………………………………………………..………...…….เลข ทสค.              
หมวด…...……………….......….…… แผนก…………...........................…………. กอง .…………..…………..…..……...
ฝ่าย/เขต…………..……………………..….....…… การรถไฟแห่งประเทศไทย  ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ขอท า
หนงัสือสญัญากูเ้งินพิเศษให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปใน
สญัญากูเ้งินพิเศษน้ี เรียกว่า “ผู้ให้กู้”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อ  1.  ผูกู้ ้ กูเ้งินพิเศษจากผูใ้ห้กู ้ จ านวนเงิน …..…………..……………….บาท (……....................….…………. 
………………………….…….........………)  ผูใ้ห้กู ้อนุมติัให้กูแ้ละผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูพิ้เศษจากผูใ้ห้กูไ้วค้รบถว้นแลว้ในวนัท า
สญัญา  ผูกู้ส้ญัญาว่าจะใชเ้งินกูเ้ฉพาะเพ่ือความมุ่งหมายดงัรายการตามท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นค าขอกูพิ้เศษเท่านั้น 
  

ข้อ  2 .  ผูกู้ย้ินยอมให้น าเงินกูพิ้เศษทั้งหมดท่ีไดรั้บตามสัญญาฉบบัน้ี ฝากในบญัชีเงินฝากของผูใ้ห้กู้ประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย์ โดยผูกู้้จะถอนเงินกู้ไปใชจ่้ายเป็นคราวๆตามวตัถุประสงค์การกู้เงินพิเศษ และตามระเบียบของผูใ้ห้กู ้    
หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูก้  าหนด 
 

 ข้อ  3.  เม่ือถึงก าหนดซ่ึงผูกู้้จ  าเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินกู้พิเศษตามวตัถุประสงค์ในค าขอกู้เงินพิเศษตาม ขอ้ 1. และ
จะตอ้งถอนเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือไปใชจ่้ายเป็นคราวๆตาม ขอ้ 2. ขา้พเจ้าสัญญาว่า จะเสนอรายงานการใชจ่้ายเงินกู้ตาม
แบบท่ีผูใ้ห้กูก้  าหนดพร้อมทั้งหลกัฐานท่ีมี ต่อผูใ้ห้กูทุ้กคร้ัง     
  

ข้อ  4.  ผูกู้ส้ญัญาว่า กรณีท่ีผูกู้ย้งัช าระหน้ีเงินกูพิ้เศษตามสญัญาฉบบัน้ีให้กบัผูใ้ห้กูไ้ม่ครบถว้น ผูกู้้จะอ านวยความ
สะดวกให้แก่คณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กู ้หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากผูใ้ห้กู้ ให้ท าการตรวจสอบการใชจ่้าย
เงินกู ้ หรือตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติม หรือตรวจสอบการปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินกูร้ายน้ี ผูกู้ส้ญัญาว่า
จะช้ีแจงขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจสอบนั้น  ให้ทราบตามความจริง 

 

ข้อ  5. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขในสาระส าคญั  ซ่ึงแบบหรือรายการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร  ตามท่ีผูใ้ห้กู ้ หรือผูแ้ทนของผูใ้ห้กูไ้ดท้  าการตรวจสอบและไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้  ขา้พเจ้าจะเสนอรายงานเพ่ือ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูทุ้กคร้ัง 
 
 
 
 

เร่ิมใช้  วนัที่  16  กุมภาพนัธ์  2558   เป็นต้นไป       
                                            แผ่นที ่ 1  หน้าที ่ 1 

 สหกรณ์ไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งติด 
  อากรแสตมป์  ตามประมวลรัษฎากร 

 สัญญาเลขท่ี…………/………. 



หน้าที่  2 
 

 

ข้อ  6.  ผูกู้ส้ญัญาว่าจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละคร้ัง  จ านวน………..............…งวด
งวด ละ...……………บาท (………………...............….………..…………)   เวน้แต่งวดสุดทา้ย  ขอส่ง………………บาท 
(………………………………………...…………..………….….) โดยตกลงจ่ายดอกเบ้ีย  ในอตัราร้อยละ……....…...ต่อปี  
ทั้งน้ี  ตั้งแต่  เดือน………………………….....เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระหน้ีครบถว้นตามสญัญาฉบบัน้ี   

 

ข้อ  7.  กรณีท่ีผูใ้ห้กูมี้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ผูกู้้ยินยอมช าระดอกเบ้ียในอตัราใหม่นั้น
ทุกกรณี โดยผูใ้ห้กูต้อ้งแจง้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียใหม่ ให้ผูกู้ท้ราบโดยการประกาศให้ทราบ ณ ท่ีท าการของผูใ้ห้กู ้
หรือประกาศทางหนงัสือพิมพส่์องทางของผูใ้ห้กู ้ 
 การแจ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามวรรคหน่ึง และการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ไวใ้นใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารใดๆท่ีผูใ้ห้กูส่้งถึงผูกู้เ้ป็นประจ า เป็นการแจง้ให้ผูกู้ท้ราบถูกตอ้งตามกฎหมาย
แลว้ 
 

 ข้อ  8.  ผูกู้ส้ญัญาว่า กรณีไม่สามารถผอ่นช าระเงินตาม ขอ้ 6 ได ้และไดย้ื่นค าร้อง หรือท าบนัทึกขอ้ตกลงต่อผูใ้ห้กู ้ 
เพ่ือขอปรับเปล่ียนงวดช าระต่องวดแลว้ เม่ือผูใ้ห้กูย้ินยอมผอ่นผนัเวลาและงวดช าระหน้ี ผูกู้้สัญญาว่าจะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้
ทางกฎหมาย และยินยอมให้ถือว่าค าร้อง หรือบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงไดท้ าข้ึนภายหลงัสญัญากูฉ้บบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
น้ีดว้ย 
 

ข้อ  9.  ผูกู้ย้ินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน หักเงินจากเงินเดือน เงินค่า
ท างานในวนัหยุด เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินสงเคราะห์รายเดือนหรือเงินบ านาญ เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวหรือเงิน
บ าเหน็จ เงินชดเชย  เงินตอบแทนความชอบในการท างาน  เงินสะสมคืน  เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
เงินสงเคราะห์แก่ทายาท  และเงินอ่ืนใดท่ีผูกู้้มีสิทธิได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งช าระหน้ีให้กับผูใ้ห้กู ้    
และความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีตามสญัญาน้ีครบถว้น   

 

ข้อ  10.  กรณีผูกู้พ้น้จากการเป็นพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย  และยงัมีหน้ีคา้งช าระอยูก่บัผูใ้ห้กู ้ผูกู้ย้ินยอม
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หกัเงินท่ีผูกู้มี้สิทธิไดรั้บจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตาม ขอ้ 9. ส่ง
ช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้นก่อนเจ้าหน้ีอ่ืน โดยถือค ายินยอมของผูกู้้ตามหนงัสือสัญญากู้เงินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐานใน
การช าระหน้ีแทนผูกู้ ้   และความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีตามสญัญาฉบบัน้ีครบถว้น 
 

ข้อ  11.  กรณีท่ีผูกู้ถู้กศาลออกหมายบงัคบัคดียึดอายดัทรัพยสิ์น หรือมีค าสัง่ให้พิทกัษ์ทรัพย ์หรือมีค าพิพากษาให้
ผูกู้ต้กเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือผูกู้อ้อกจากงานประจ า ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือพน้จากการเป็นสมาชิก
ของผูใ้ห้กู ้ให้ถือว่าหน้ีถึงก าหนดช าระคืนทนัที โดยผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูน้ าเงินค่าหุ้นเม่ือพน้จากสมาชิกภาพผูใ้ห้กู้ เงินฝาก 
และเงินอ่ืนใดท่ีผูกู้มี้อยูก่บัผูใ้ห้กูช้  าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กูก่้อนเจา้หน้ีรายอ่ืน เม่ือมีเงินเหลือจึงส่งช าระหน้ีให้กบัเจ้าหน้ีรายอ่ืน 
หรือส่งคืนให้กบัผูกู้ห้รือทายาทต่อไป 
 

 ข้อ  12. เม่ือมีกรณีใดๆดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน ผูกู้ย้ินยอมให้ถือว่า หน้ีเงินกูท้ ั้งตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียถึงก าหนดช าระคืน
โดยส้ินเชิงทนัที โดยไม่ตอ้งรอให้ถึงก าหนดเวลาช าระหน้ี  

12.1.  เม่ือผูกู้ต้อ้งออกจากการเป็นพนกังานของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าเพราะเหตุใด 
12.2.  เม่ือผูกู้ต้อ้งออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด 
12.3. เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูว้่า  ผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผิ้ดวตัถุประสงคท่ี์ตกลงไว้

กบัผูใ้ห้กู ้
แผ่นที ่ 1  หน้าที ่ 2 



หน้าที่  3 
 

12.4. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กู ้ เห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ี้บกพร่อง บุบสลาย   
สูญหาย หรือน าไปก่อภาระผกูพนั หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนครอบครองใชป้ระโยชน์ หรือการ
กระท าอ่ืนใดเป็นเหตุให้หลกัประกนัไม่เพียงพอแก่การช าระหน้ีตามสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี และผูกู้้
มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูก้  าหนด 

12.5. เม่ือผูกู้ค้า้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาสองเดือน    
หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้น ถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

12.6. เม่ือผูกู้ไ้ดแ้สดงเจตนา ยกเลิกหนงัสือยินยอมหกัเงินไดร้ายเดือนไปท่ีการรถไฟแห่งประเทศ 
ไทย ตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 9. ในสญัญาฉบบัน้ี   

ในกรณีมีเหตุข้อใดข้อหน่ึงดงักล่าวข้างต้นน้ีเกิดข้ึน และผูใ้ห้กู้ได้แจ้งการผิดสัญญาให้ผูกู้้ทราบเป็นหนังสือ     
และก าหนดระยะเวลาให้ผูกู้แ้กไ้ขขอ้ผิดสญัญาดงักล่าวแลว้  ผูกู้ ้มิไดป้ฏิบติัตามภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้ถือว่าผูกู้ ้ตก
เป็นผูผิ้ดสญัญา และยินยอมให้ผูใ้ห้กูด้  าเนินการตามกฎหมายกบัผูกู้ไ้ดท้นัที หรือฟ้องร้องด าเนินคดีกบัผูกู้้ไดท้นัที ในการน้ี
ให้หน้ีของผูกู้ถึ้งก าหนดช าระคืนทนัที โดยผูกู้ส้ญัญาว่าจะไม่ยกขอ้อา้งใดๆมาเป็นขอ้ต่อสู้กบัผูใ้ห้กู ้   

ในกรณีท่ีผูใ้ห้กู ้ยินยอมผอ่นผนัขยายระยะเวลาการช าระหน้ีให้กบัผูกู้ ้ผูกู้ถื้อว่าเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของผู้
กู้เอง โดยผูใ้ห้กู้ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการติดตามเรียกคืนหน้ีเงินกู้ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสัญญาฉบบัน้ีทุกประการ และผูกู้้
สญัญาว่าจะไม่ยกเหตุการผอ่นผนัเวลาดงักล่าว มาเป็นขอ้ต่อสู้ในการผิดนดัหรือเหตุผิดสญัญาตามขอ้น้ี 

 

ข้อ  13.  ผูกู้ส้ญัญาว่า เม่ือผูกู้ป้ระสงคจ์ะลาออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ผูกู้ต้อ้งแจง้เป็นหนงัสือให้ผูใ้ห้
กูท้ราบ และจดัการช าระหน้ีซ่ึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้ห้กูใ้ห้ครบถว้นเสียก่อน 

 

 ข้อ  14.  เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูเ้งินพิเศษตามสญัญาฉบบัน้ี ผูกู้ย้ินยอมมอบหลกัประกนัให้ไวแ้ก่ผูใ้ห้กู ้  
ดงัต่อไปน้ี 
 14.1.    …………………………………………………………………………….…………….…….. 

 14.2.    ………………………………………………………………………………………………… 
เพ่ือเป็นหลกัประกันตามสัญญาน้ี จนกว่าผูใ้ห้กู้จะได้รับช าระหน้ีครบถ้วน ในกรณีท่ีผูใ้ห้กู้ ก าหนดให้ผูกู้้น า

ทรัพยสิ์นท่ีวางไวเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีตามสญัญาน้ี ไปท าประกนัภยัหรือท าประกนัอคัคีภยั หรือก าหนดไวใ้ห้ผูกู้้
ตอ้งท าประกนัชีวิต โดยผูใ้ห้กูเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกรมธรรม์ประกนัชีวิตเม่ือผูใ้ห้กู้ไดรั้บ
เงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแลว้ ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กู ้ น าเงินท่ีไดรั้บไปใชซ่้อมแซมทรัพยสิ์นท่ี
เป็นหลักประกัน หรือจัดหาทรัพย์สินอ่ืนทดแทนหลักประกันเดิมหรือหักช าระหน้ีท่ีผู ้กู้ค้างช าระกับผู ้ให้กู้ ตามแต่
คณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูจ้ะเห็นสมควร และเม่ือมีเงินเหลือตอ้งคืนให้แก่ผูกู้ ้

กรณีท่ีมีการฟ้องร้องบงัคบัคดี และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัตามสญัญาฉบบัน้ี หากไดเ้งินไม่พอ
ช าระหน้ีตามสญัญาฉบบัน้ี ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูย้ึดทรัพยสิ์นอ่ืนของผูกู้อ้อกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กู้จน
ครบถว้น 
  

ข้อ  15.   ผูกู้ต้กลงน าหุ้นท่ีมีอยูก่บัผูใ้ห้กู ้ ณ วนัท่ี……….…..……....…………………….……… ตามทะเบียนหุ้น
เลขท่ี…………….. จ านวนเงิน………………………….…..บาท (…………………………………………..……………..)           
และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ ค ้าประกนัการกูเ้งินพิเศษ  จ านวน………………...…...............……………………….บาท  
(……………………………….........................……………………..)  พร้อมดอกเบ้ียของตน้เงินกูพิ้เศษ  

กรณีผูกู้พ้น้จากสมาชิกภาพของสหกรณ์ฯผูใ้ห้กู้  ไม่ว่ากรณีใด  ผูกู้ ้ยินยอมให้ผูใ้ห้กู้ หักเงินค่าหุ้นช าระหน้ีให้กบั
ผูใ้ห้กูไ้ดท้นัที            

แผ่นที ่ 2  หน้าที ่ 3 



หน้าที่ 4 
 

 ข้อ  16.  ผูกู้ส้ญัญาว่า ตราบใดท่ีผูกู้ย้งัช าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กูไ้ม่ครบถว้น ผูกู้จ้ะไม่กระท าการใดๆกบัหุ้นดงักล่าว
ตาม ขอ้ 15. อนัเป็นเหตุให้เส่ือมเสียหรือลดลงซ่ึงมูลค่าหุ้น   
 

 ข้อ  17.  ตราบใดท่ีผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูต้ามสญัญาฉบบัน้ีไม่ครบถว้น ผูกู้ส้ญัญาว่าจะไม่น าอสงัหาริมทรัพยท่ี์จด    
จ านองกบัผูใ้ห้กู ้ออกให้ผูใ้ดเช่า หรือโอนให้ผูอ่ื้น หรือน าไปจดจ านองกบัผูอ่ื้น หรือท าให้ผูใ้ห้กูเ้ส่ือมเสียสิทธิใดๆ อนัพึงมี
ต่ออสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งจดจ านองเป็นประกนัหน้ีตามสญัญาเงินกูฉ้บบัน้ี  ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เวน้แต่กรณีจ าเป็น แต่
ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูเ้สียก่อน 
 กรณีผูกู้น้ าพนัธบตัร หรือเงินฝาก มาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูพิ้เศษ ผูกู้ส้ญัญาว่าจะไม่ถอนเงินจากพนัธบตัร 
หรือถอนเงินฝากท่ีน ามาค ้าประกนัการกูเ้งินพิเศษ  จนกว่าจะช าระหน้ีผูใ้ห้กูค้รบถว้น 
 

 ข้อ  18.  กรณีผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามสญัญากูเ้งินฉบบัน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูเ้ลิกสญัญาไดท้นัที    
พร้อมเรียกให้ผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูคื้นให้กบัผูใ้ห้กูจ้นครบถว้นทนัที 
 กรณีท่ีผูกู้ ้ไม่ช าระหน้ีไม่ว่ากรณีใด  เป็นเหตุให้ผูใ้ห้กู้ต้องด าเนินการติดตามทวงถามหรือด าเนินคดีกบัผูกู้้ตาม
กฎหมาย ผูกู้ย้ินยอมเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากการติดตามทวงหน้ีหรือการด าเนินคดีทั้งหมด   
 ข้อ  19.  ผูกู้ข้อรับรองว่าขอ้ความท่ีผูกู้้ระบุในค าขอกู้เงินพิเศษและในหนงัสือสัญญากู้เงินพิเศษฉบบัน้ีเป็นความ
จริงทุกประการ หากผูกู้ป้กปิดความจริงอนัควรบอกให้แจง้หรือให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผูใ้ห้กู้หลงเช่ือ และผูกู้้
ไดไ้ปซ่ึงเงินกู ้ผูกู้อ้าจถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงได ้
 สัญญากู้เงินพิเศษฉบบัน้ีท าข้ึนจ านวนสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทั้งสองฉบบั โดยมอบให้ผูกู้้ยึดถือไว้
หน่ึงฉบบั และผูใ้ห้กูย้ึดถือไวห้น่ึงฉบบั ผูกู้ไ้ดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน 

  ลงช่ือ………………….……………………….ผูกู้ ้ 
  (………………………..………………….) 

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

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

                   ลงช่ือ………………………….…..…………..ผูเ้ขียน / พิมพ์ 
            (…………………………………………) 
 

ขา้พเจา้………………………………………………………………………...…...……ไดรั้บเงินกูพิ้เศษจากผูใ้ห้กู ้
เป็นจ านวนเงิน …………………….………..บาท (…………………………………………………….………)  ครบถว้น
ถูกตอ้งแลว้  ในวนัท่ี………...เดือน…………..…….….……พ.ศ…………… 

 

                   ลงช่ือ………………………………………….ผูกู้แ้ละผูรั้บเงินกู ้
(…………………………………………….) 

                 ( ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯผูใ้ห้กู ้) 
 
 

     จ่ายถูกตอ้งแลว้      ลงช่ือ…………………………………………เจา้หนา้ท่ีการเงินสหกรณ์ฯผูใ้ห้กู ้
                                                     (…………………………………………….) 

                    วนัท่ี……….เดือน…………………………พ.ศ……………….. 
แผ่นที ่ 2  หน้าที ่ 4 



 

หน้าที่  5 
 

หนังสือยนิยอมผู้กู้  
 

เขียนท่ี………………………………….. 
วนัท่ี…….เดือน……………………….พ.ศ…..…… 

 

 ขา้พเจา้………………….………….............…………….. มีหน้ีเงินกูค้า้งช าระอยูก่บัสหกรณ์ฯ ตามหนงัสือสัญญา
กูเ้งินพิเศษถูกตอ้งทุกประการ และยอมรับสภาพหน้ีเงินกู้คา้งช าระดงักล่าว ขา้พเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือนายจา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินท่ีขา้พเจ้ามีสิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจ้า เพ่ือช าระหน้ีให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” และ
กรณีท่ีขา้พเจา้ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองานประจ า หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต หรือลาออกจากการ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ฯ และยงัมีหน้ี
เงินกู้คา้งช าระอยู่กบัสหกรณ์ฯ  ขา้พเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรือนายจ้างหักเงินไดร้ายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทน
ความชอบในการท างาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญ
ตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่าท างานวนัหยุด เงิน
โบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท โดยยินยอมให้หักเงินท่ีต ่ากว่า 20,000 บาท    
(สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด และยินยอมให้หักเงินพึงได้ทุกประเภทจากการ
รถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจ้าง เพ่ือช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ฯจนครบถ้วน โดยถือหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษและ
หนงัสือยินยอม   ผูกู้ฉ้บบัน้ีเป็นหลกัฐานความยินยอมของขา้พเจ้า เพ่ือให้สหกรณ์ฯรับเงินของขา้พเจ้าท่ีมีอยู่ในการรถไฟ
แห่งประเทศไทยหรือเพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง ช าระหน้ีแทนขา้พเจา้ ความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป
จนกว่าสหกรณ์ฯจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นตามสญัญาฉบบัน้ีก่อนเจา้หน้ีอ่ืน โดยมิพกัตอ้งฟ้องร้องต่อศาล ในการน้ีขา้พเจ้า
ให้ถือว่าหนงัสือยินยอมผูกู้ฉ้บบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญากูเ้งินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จ ากดั ตามท่ีขา้พเจา้ไดกู้เ้งินไป 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผูกู้ใ้ห้ความยินยอม     ลงช่ือ…………………………………..ผูเ้ขียน 
      (…………………………………….)           (…………………………………….) 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือยนิยอมคู่สมรสของผู้กู้ที่จดทะเบียนสมรส หรือคู่สมรสของผู้กู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

เขียนท่ี……………………………… 
วนัท่ี………..เดือน……………………….พ.ศ………….. 

 ขา้พเจ้า  ………….……………………………………………   เป็น  สามี   ภรรยา  ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
ของ ……………………………………………...…..….ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี          ยินยอมให้    สามี     ภรรยา ของขา้พเจ้ากู้เงิน
กบัสหกรณ์ฯ ในกรณี   สามี     ภรรยา  ของขา้พเจา้ตอ้งออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือออกจากงานการ
รถไฟฯ หรือเสียชีวิต ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้การรถไฟฯหกัเงินสงเคราะห์คร้ังเดียว  เงินสงเคราะห์รายเดือน  
เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินตอบแทนความชอบในการท างาน  เงินสะสมคืน   เงินชดเชย  เงินสงเคราะห์แก่ทายาท  เงินเดือน  
เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่าท างานวนัหยดุ  หรือเงินอ่ืนใดตามท่ีระบุไวใ้นสญัญากูเ้งินพิเศษ และเงินตามท่ีระบุไวใ้น 

หน้าที ่ 3  หน้าที ่ 5 



หน้าที่ 6 
 

หนงัสือยินยอมผูกู้้  ท่ีคู่สมรสของข้าพเจ้ามีสิทธิไดรั้บจากการรถไฟฯ ขา้พเจ้ายินยอมให้น าเงินดงักล่าวช าระหน้ีให้แก่
สหกรณ์ฯ จนครบถว้น  และยินยอมรับผิดร่วมกบัคู่สมรสของขา้พเจา้ในฐานะลูกหน้ีร่วม ในการน้ีขา้พเจ้าให้ถือว่าหนงัสือ
ยินยอมคู่สมรสผูกู้้ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากู้เงินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั ตามท่ีคู่สมรสของขา้พเจา้ไดกู้เ้งินไป 
   

    ลงช่ือ……………………...………..………… คู่สมรสผูกู้ ้         ลงช่ือ…………………....………..…………ผูเ้ขียน 
          (…………………..…….………………….)                            (…………………..…….………………….) 
    ลงช่ือ……………………………………..……พยาน                 ลงช่ือ…………………………..……………พยาน 
          (……………………………….…..……….)                             (………………..……….………..……….) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

แผนทีท่ีต่ั้งหลกัทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจ าตวัและลายมือช่ือของผูกู้ ้  และเห็นว่าหนงัสือฉบบัน้ีไดท้  าข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

     ลงช่ือ……………………………………….เจา้หนา้ท่ี                ลงช่ือ…………………….….…………….ผูจ้ดัการ 
             (…………….…………………………)                                     (……………..……………………….) 
     วนัท่ี……เดือน……………………พ.ศ………..                     วนัท่ี ………เดือน……………….……พ.ศ.….…… 

แผ่นที ่ 3  หน้าที ่ 6 



หน้าที่ 7 

 

บันทึก 

 

ราคาประเมินกรมท่ีดิน ณ   วนัท่ี……………………….. ตารางวาละ  ……………………………..บาท 
ราคาซ้ือขายปัจจุบนั        ท่ีดิน          ……………………………..บาท 
          บา้นพร้อมท่ีดิน        . ……………………………..บาท 

       อาคารชุด                 ……………………………..บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบค าขอกู้ เงนิ 
    ส าเนาโฉนดท่ีดินทุกหน้าจ านวน 2 ชุด 
   ใบประเมินราคาท่ีดิน 

 ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานผูกู้้ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรครอบครัวคู่สมรสผูกู้ห้รือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนคู่สมรสผูกู้ ้
 ทะเบียนสมรส กรณีหยา่ใชท้ะเบียนหยา่ 
 สลิปเงินเดือนๆล่าสุด 

เอกสารประกอบการพจิารณา   
 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งหลกัทรัพยค์  ้าประกนั   

    หนงัสือสญัญาจะซ้ือจะขายบา้น / ท่ีดิน หรือยานพาหนะ ( กรณีมีการท าสญัญาจะซ้ือจะขาย ) 
 รูปแบบและแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 
 หลกัฐานยอดหน้ี กรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
 แผนงานกรณีกูล้งทุนประกอบอาชีพ (ช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้าย) 
 อ่ืนๆ………………………………………………….. 

ค าเตือน    โปรดกรอกขอ้ความในค าขอกูใ้ห้สมบูรณ์ สหกรณ์ฯจะลงรับค าขอกูต้ามล าดบัเฉพาะผูกู้ท่ี้มีเอกสาร 
   ครบถว้นตามท่ีระบุขา้งตน้เท่านั้น 

แผ่นที ่ 4  หน้าที ่ 7 

บันทึกการวนิิจฉัย 

 

 คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี……..การประชุมคร้ังท่ี………….วนัท่ี…...เดือน………..........…พ.ศ…….....
มีกรรมการด าเนินการเขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูเ้งินพิเศษรายน้ี จ านวน……………….……............…………ท่านได้
ลงมติโดยคะแนนเสียง…..……………………………………...............……………………………………………… 
 อนุมติัเงินจ านวน………………………..บาท (………………………………………………..........………) 
 ผอ่นช าระ………………………………….งวด 
 โดยมีเง่ือนไข…………….................................................................………………………………………... 
 ไม่อนุมติั เหตุผลกรณีไม่อนุมติั…………………………….…………………...........………………………. 
……………………………………………………………………………...........…………………………………….. 

(ลงช่ือ)………………………………………… 
         (…………………………………………) 

         เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ 
วนัท่ี………เดือน……………………….พ.ศ…………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

                    
 

สัญญากู้เงินพิเศษ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากัด 
 

เขียนท่ี………..…………………………... 
วนัท่ี………….เดือน……………………….พ.ศ…………… 

 ขา้พเจา้………………………………….…………………………….…………..….. เลขประจ าตวับตัรประชาชน 
                  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จ ากดั เลขทะเบียนสมาชิกท่ี        ท างานประจ าในต าแหน่ง…….......................…….… 
……………………………………………………………..………...…….เลข ทสค.              
หมวด…...……………….......….…… แผนก…………...........................…………. กอง .…………..…………..…..……...
ฝ่าย/เขต…………..……………………..….....…… การรถไฟแห่งประเทศไทย  ซ่ึงต่อไปในสญัญาน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ขอท า
หนงัสือสญัญากูเ้งินพิเศษให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปใน
สญัญากูเ้งินพิเศษน้ี เรียกว่า “ผู้ให้กู้”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อ  1.  ผูกู้ ้ กูเ้งินพิเศษจากผูใ้ห้กู ้ จ านวนเงิน …..…………..……………….บาท (……....................….…………. 
………………………….…….........………)  ผูใ้ห้กู ้อนุมติัให้กูแ้ละผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูพิ้เศษจากผูใ้ห้กูไ้วค้รบถว้นแลว้ในวนัท า
สญัญา  ผูกู้ส้ญัญาว่าจะใชเ้งินกูเ้ฉพาะเพ่ือความมุ่งหมายดงัรายการตามท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นค าขอกูพิ้เศษเท่านั้น 
  

ข้อ  2 .  ผูกู้ย้ินยอมให้น าเงินกูพิ้เศษทั้งหมดท่ีไดรั้บตามสัญญาฉบบัน้ี ฝากในบญัชีเงินฝากของผูใ้ห้กู้ประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย์ โดยผูกู้้จะถอนเงินกู้ไปใชจ่้ายเป็นคราวๆตามวตัถุประสงค์การกู้เงินพิเศษ และตามระเบียบของผูใ้ห้กู ้    
หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูก้  าหนด 
 

 ข้อ  3.  เม่ือถึงก าหนดซ่ึงผูกู้้จ  าเป็นจะตอ้งใชจ่้ายเงินกู้พิเศษตามวตัถุประสงค์ในค าขอกู้เงินพิเศษตาม ขอ้ 1. และ
จะตอ้งถอนเงินจากบญัชีเงินฝากเพ่ือไปใชจ่้ายเป็นคราวๆตาม ขอ้ 2. ขา้พเจ้าสัญญาว่า จะเสนอรายงานการใชจ่้ายเงินกู้ตาม
แบบท่ีผูใ้ห้กูก้  าหนดพร้อมทั้งหลกัฐานท่ีมี ต่อผูใ้ห้กูทุ้กคร้ัง     
  

ข้อ  4.  ผูกู้ส้ญัญาว่า กรณีท่ีผูกู้ย้งัช าระหน้ีเงินกูพิ้เศษตามสญัญาฉบบัน้ีให้กบัผูใ้ห้กูไ้ม่ครบถว้น ผูกู้้จะอ านวยความ
สะดวกให้แก่คณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กู ้หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากผูใ้ห้กู้ ให้ท าการตรวจสอบการใชจ่้าย
เงินกู ้ หรือตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติม หรือตรวจสอบการปรับปรุงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงินกูร้ายน้ี ผูกู้ส้ญัญาว่า
จะช้ีแจงขอ้ความเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจสอบนั้น  ให้ทราบตามความจริง 

 

ข้อ  5. ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขในสาระส าคญั  ซ่ึงแบบหรือรายการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร  ตามท่ีผูใ้ห้กู ้ หรือผูแ้ทนของผูใ้ห้กูไ้ดท้  าการตรวจสอบและไดใ้ห้ความเห็นชอบแลว้  ขา้พเจ้าจะเสนอรายงานเพ่ือ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูทุ้กคร้ัง 
 
 
 
 

เร่ิมใช้  วนัที่  16  กุมภาพนัธ์  2558   เป็นต้นไป       
                                            แผ่นที ่ 1  หน้าที ่ 1 

 สหกรณ์ไดรั้บการยกเวน้ ไม่ตอ้งติด 
  อากรแสตมป์  ตามประมวลรัษฎากร 

 สัญญาเลขท่ี…………/………. 



หน้าที่  2 
 

 

ข้อ  6.  ผูกู้ส้ญัญาว่าจะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน เดือนละคร้ัง  จ านวน………..............…งวด
งวด ละ...……………บาท (………………...............….………..…………)   เวน้แต่งวดสุดทา้ย  ขอส่ง………………บาท 
(………………………………………...…………..………….….) โดยตกลงจ่ายดอกเบ้ีย  ในอตัราร้อยละ……....…...ต่อปี  
ทั้งน้ี  ตั้งแต่  เดือน………………………….....เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระหน้ีครบถว้นตามสญัญาฉบบัน้ี   

 

ข้อ  7.  กรณีท่ีผูใ้ห้กูมี้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ผูกู้้ยินยอมช าระดอกเบ้ียในอตัราใหม่นั้น
ทุกกรณี โดยผูใ้ห้กูต้อ้งแจง้การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียใหม่ ให้ผูกู้ท้ราบโดยการประกาศให้ทราบ ณ ท่ีท าการของผูใ้ห้กู ้
หรือประกาศทางหนงัสือพิมพส่์องทางของผูใ้ห้กู ้ 
 การแจ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามวรรคหน่ึง และการแจ้งโดยการพิมพ์ข้อความการเปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ไวใ้นใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารใดๆท่ีผูใ้ห้กูส่้งถึงผูกู้เ้ป็นประจ า เป็นการแจง้ให้ผูกู้ท้ราบถูกตอ้งตามกฎหมาย
แลว้ 
 

 ข้อ  8.  ผูกู้ส้ญัญาว่า กรณีไม่สามารถผอ่นช าระเงินตาม ขอ้ 6 ได ้และไดย้ื่นค าร้อง หรือท าบนัทึกขอ้ตกลงต่อผูใ้ห้กู ้ 
เพ่ือขอปรับเปล่ียนงวดช าระต่องวดแลว้ เม่ือผูใ้ห้กูย้ินยอมผอ่นผนัเวลาและงวดช าระหน้ี ผูกู้้สัญญาว่าจะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้
ทางกฎหมาย และยินยอมให้ถือว่าค าร้อง หรือบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงไดท้ าข้ึนภายหลงัสญัญากูฉ้บบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
น้ีดว้ย 
 

ข้อ  9.  ผูกู้ย้ินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน หักเงินจากเงินเดือน เงินค่า
ท างานในวนัหยุด เงินค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินสงเคราะห์รายเดือนหรือเงินบ านาญ เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวหรือเงิน
บ าเหน็จ เงินชดเชย  เงินตอบแทนความชอบในการท างาน  เงินสะสมคืน  เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
เงินสงเคราะห์แก่ทายาท  และเงินอ่ืนใดท่ีผูกู้้มีสิทธิได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งช าระหน้ีให้กับผูใ้ห้กู ้    
และความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีตามสญัญาน้ีครบถว้น   

 

ข้อ  10.  กรณีผูกู้พ้น้จากการเป็นพนกังานการรถไฟแห่งประเทศไทย  และยงัมีหน้ีคา้งช าระอยูก่บัผูใ้ห้กู ้ผูกู้ย้ินยอม
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หกัเงินท่ีผูกู้มี้สิทธิไดรั้บจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตาม ขอ้ 9. ส่ง
ช าระหน้ีให้แก่ผูใ้ห้กูจ้นครบถว้นก่อนเจ้าหน้ีอ่ืน โดยถือค ายินยอมของผูกู้้ตามหนงัสือสัญญากู้เงินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐานใน
การช าระหน้ีแทนผูกู้ ้   และความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปจนกว่าผูใ้ห้กูจ้ะไดรั้บช าระหน้ีตามสญัญาฉบบัน้ีครบถว้น 
 

ข้อ  11.  กรณีท่ีผูกู้ถู้กศาลออกหมายบงัคบัคดียึดอายดัทรัพยสิ์น หรือมีค าสัง่ให้พิทกัษ์ทรัพย ์หรือมีค าพิพากษาให้
ผูกู้ต้กเป็นบุคคลลม้ละลาย หรือผูกู้อ้อกจากงานประจ า ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือพน้จากการเป็นสมาชิก
ของผูใ้ห้กู ้ให้ถือว่าหน้ีถึงก าหนดช าระคืนทนัที โดยผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูน้ าเงินค่าหุ้นเม่ือพน้จากสมาชิกภาพผูใ้ห้กู้ เงินฝาก 
และเงินอ่ืนใดท่ีผูกู้มี้อยูก่บัผูใ้ห้กูช้  าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กูก่้อนเจา้หน้ีรายอ่ืน เม่ือมีเงินเหลือจึงส่งช าระหน้ีให้กบัเจ้าหน้ีรายอ่ืน 
หรือส่งคืนให้กบัผูกู้ห้รือทายาทต่อไป 
 

 ข้อ  12. เม่ือมีกรณีใดๆดงัต่อไปน้ีเกิดข้ึน ผูกู้ย้ินยอมให้ถือว่า หน้ีเงินกูท้ ั้งตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียถึงก าหนดช าระคืน
โดยส้ินเชิงทนัที โดยไม่ตอ้งรอให้ถึงก าหนดเวลาช าระหน้ี  

12.1.  เม่ือผูกู้ต้อ้งออกจากการเป็นพนกังานของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าเพราะเหตุใด 
12.2.  เม่ือผูกู้ต้อ้งออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด 
12.7. เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูว้่า  ผูกู้น้ าเงินกูไ้ปใชผิ้ดวตัถุประสงคท่ี์ตกลงไว้

กบัผูใ้ห้กู ้
แผ่นที ่ 1  หน้าที ่ 2 



หน้าที่  3 
 

12.8. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กู ้ เห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกูน้ี้บกพร่อง บุบสลาย   
สูญหาย หรือน าไปก่อภาระผกูพนั หรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนครอบครองใชป้ระโยชน์ หรือการ
กระท าอ่ืนใดเป็นเหตุให้หลกัประกนัไม่เพียงพอแก่การช าระหน้ีตามสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี และผูกู้้
มิไดจ้ดัการแกไ้ขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูก้  าหนด 

12.9. เม่ือผูกู้ค้า้งส่งเงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาสองเดือน    
หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีดงัว่านั้น ถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ 

12.10. เม่ือผูกู้ไ้ดแ้สดงเจตนา ยกเลิกหนงัสือยินยอมหกัเงินไดร้ายเดือนไปท่ีการรถไฟแห่งประเทศ 
ไทย ตามท่ีระบุไวใ้น ขอ้ 9. ในสญัญาฉบบัน้ี   

ในกรณีมีเหตุข้อใดข้อหน่ึงดงักล่าวข้างต้นน้ีเกิดข้ึน และผูใ้ห้กู้ได้แจ้งการผิดสัญญาให้ผูกู้้ทราบเป็นหนังสือ     
และก าหนดระยะเวลาให้ผูกู้แ้กไ้ขขอ้ผิดสญัญาดงักล่าวแลว้  ผูกู้ ้มิไดป้ฏิบติัตามภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  ให้ถือว่าผูกู้ ้ตก
เป็นผูผิ้ดสญัญา และยินยอมให้ผูใ้ห้กูด้  าเนินการตามกฎหมายกบัผูกู้ไ้ดท้นัที หรือฟ้องร้องด าเนินคดีกบัผูกู้้ไดท้นัที ในการน้ี
ให้หน้ีของผูกู้ถึ้งก าหนดช าระคืนทนัที โดยผูกู้ส้ญัญาว่าจะไม่ยกขอ้อา้งใดๆมาเป็นขอ้ต่อสู้กบัผูใ้ห้กู ้   

ในกรณีท่ีผูใ้ห้กู ้ยินยอมผอ่นผนัขยายระยะเวลาการช าระหน้ีให้กบัผูกู้ ้ผูกู้ถื้อว่าเป็นการกระท าเพ่ือประโยชน์ของผู้
กู้เอง โดยผูใ้ห้กู้ยงัคงไวซ่ึ้งสิทธิในการติดตามเรียกคืนหน้ีเงินกู้ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสัญญาฉบบัน้ีทุกประการ และผูกู้้
สญัญาว่าจะไม่ยกเหตุการผอ่นผนัเวลาดงักล่าว มาเป็นขอ้ต่อสู้ในการผิดนดัหรือเหตุผิดสญัญาตามขอ้น้ี 

 

ข้อ  13.  ผูกู้ส้ญัญาว่า เม่ือผูกู้ป้ระสงคจ์ะลาออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ผูกู้ต้อ้งแจง้เป็นหนงัสือให้ผูใ้ห้
กูท้ราบ และจดัการช าระหน้ีซ่ึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้ห้กูใ้ห้ครบถว้นเสียก่อน 

 

 ข้อ  14.  เพ่ือเป็นหลกัประกนัการกูเ้งินพิเศษตามสญัญาฉบบัน้ี ผูกู้ย้ินยอมมอบหลกัประกนัให้ไวแ้ก่ผูใ้ห้กู ้  
ดงัต่อไปน้ี 
 14.1.    …………………………………………………………………………….…………….…….. 

 14.2.    ………………………………………………………………………………………………… 
เพ่ือเป็นหลกัประกันตามสัญญาน้ี จนกว่าผูใ้ห้กู้จะได้รับช าระหน้ีครบถ้วน ในกรณีท่ีผูใ้ห้กู้ ก าหนดให้ผูกู้้น า

ทรัพยสิ์นท่ีวางไวเ้ป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีตามสญัญาน้ี ไปท าประกนัภยัหรือท าประกนัอคัคีภยั หรือก าหนดไวใ้ห้ผูกู้้
ตอ้งท าประกนัชีวิต โดยผูใ้ห้กูเ้ป็นผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยั หรือกรมธรรม์ประกนัชีวิตเม่ือผูใ้ห้กู้ไดรั้บ
เงินตามกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแลว้ ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กู ้ น าเงินท่ีไดรั้บไปใชซ่้อมแซมทรัพยสิ์นท่ี
เป็นหลักประกัน หรือจัดหาทรัพย์สินอ่ืนทดแทนหลักประกันเดิมหรือหักช าระหน้ีท่ีผู ้กู้ค้างช าระกับผู ้ให้กู้ ตามแต่
คณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูจ้ะเห็นสมควร และเม่ือมีเงินเหลือตอ้งคืนให้แก่ผูกู้ ้

กรณีท่ีมีการฟ้องร้องบงัคบัคดี และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีเป็นหลกัประกนัตามสญัญาฉบบัน้ี หากไดเ้งินไม่พอ
ช าระหน้ีตามสญัญาฉบบัน้ี ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูย้ึดทรัพยสิ์นอ่ืนของผูกู้อ้อกขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กู้จน
ครบถว้น 
  

ข้อ  15.   ผูกู้ต้กลงน าหุ้นท่ีมีอยูก่บัผูใ้ห้กู ้ ณ วนัท่ี……….…..……....…………………….……… ตามทะเบียนหุ้น
เลขท่ี…………….. จ านวนเงิน………………………….…..บาท (…………………………………………..……………..)           
และท่ีจะมีข้ึนต่อไปในภายหนา้ ค ้าประกนัการกูเ้งินพิเศษ  จ านวน………………...…...............……………………….บาท  
(……………………………….........................……………………..)  พร้อมดอกเบ้ียของตน้เงินกูพิ้เศษ  

กรณีผูกู้พ้น้จากสมาชิกภาพของสหกรณ์ฯผูใ้ห้กู้  ไม่ว่ากรณีใด  ผูกู้ ้ยินยอมให้ผูใ้ห้กู้ หักเงินค่าหุ้นช าระหน้ีให้กบั
ผูใ้ห้กูไ้ดท้นัที            

แผ่นที ่ 2  หน้าที ่ 3 



หน้าที่ 4 
 

 ข้อ  16.  ผูกู้ส้ญัญาว่า ตราบใดท่ีผูกู้ย้งัช าระหน้ีให้กบัผูใ้ห้กูไ้ม่ครบถว้น ผูกู้จ้ะไม่กระท าการใดๆกบัหุ้นดงักล่าว
ตาม ขอ้ 15. อนัเป็นเหตุให้เส่ือมเสียหรือลดลงซ่ึงมูลค่าหุ้น   
 

 ข้อ  17.  ตราบใดท่ีผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูต้ามสญัญาฉบบัน้ีไม่ครบถว้น ผูกู้ส้ญัญาว่าจะไม่น าอสงัหาริมทรัพยท่ี์จด    
จ านองกบัผูใ้ห้กู ้ออกให้ผูใ้ดเช่า หรือโอนให้ผูอ่ื้น หรือน าไปจดจ านองกบัผูอ่ื้น หรือท าให้ผูใ้ห้กูเ้ส่ือมเสียสิทธิใดๆ อนัพึงมี
ต่ออสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งจดจ านองเป็นประกนัหน้ีตามสญัญาเงินกูฉ้บบัน้ี  ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด เวน้แต่กรณีจ าเป็น แต่
ตอ้งไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากคณะกรรมการด าเนินการของผูใ้ห้กูเ้สียก่อน 
 กรณีผูกู้น้ าพนัธบตัร หรือเงินฝาก มาเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูพิ้เศษ ผูกู้ส้ญัญาว่าจะไม่ถอนเงินจากพนัธบตัร 
หรือถอนเงินฝากท่ีน ามาค ้าประกนัการกูเ้งินพิเศษ  จนกว่าจะช าระหน้ีผูใ้ห้กูค้รบถว้น 
 

 ข้อ  18.  กรณีผูกู้ไ้ม่ปฏิบติัตามสญัญากูเ้งินฉบบัน้ีไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูกู้ย้ินยอมให้ผูใ้ห้กูเ้ลิกสญัญาไดท้นัที    
พร้อมเรียกให้ผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูคื้นให้กบัผูใ้ห้กูจ้นครบถว้นทนัที 
 กรณีท่ีผูกู้ ้ไม่ช าระหน้ีไม่ว่ากรณีใด  เป็นเหตุให้ผูใ้ห้กู้ต้องด าเนินการติดตามทวงถามหรือด าเนินคดีกบัผูกู้้ตาม
กฎหมาย ผูกู้ย้ินยอมเสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากการติดตามทวงหน้ีหรือการด าเนินคดีทั้งหมด   
 ข้อ  19.  ผูกู้ข้อรับรองว่าขอ้ความท่ีผูกู้้ระบุในค าขอกู้เงินพิเศษและในหนงัสือสัญญากู้เงินพิเศษฉบบัน้ีเป็นความ
จริงทุกประการ หากผูกู้ป้กปิดความจริงอนัควรบอกให้แจง้หรือให้ขอ้มูลอนัเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผูใ้ห้กู้หลงเช่ือ และผูกู้้
ไดไ้ปซ่ึงเงินกู ้ผูกู้อ้าจถูกด าเนินคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงได ้
 สัญญากู้เงินพิเศษฉบบัน้ีท าข้ึนจ านวนสองฉบบั มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนัทั้งสองฉบบั โดยมอบให้ผูกู้้ยึดถือไว้
หน่ึงฉบบั และผูใ้ห้กูย้ึดถือไวห้น่ึงฉบบั ผูกู้ไ้ดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน 

  ลงช่ือ………………….……………………….ผูกู้ ้ 
  (………………………..………………….) 

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

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

                   ลงช่ือ………………………….…..…………..ผูเ้ขียน / พิมพ์ 
            (…………………………………………) 
 

ขา้พเจา้………………………………………………………………………...…...……ไดรั้บเงินกูพิ้เศษจากผูใ้ห้กู ้
เป็นจ านวนเงิน …………………….………..บาท (…………………………………………………….………)  ครบถว้น
ถูกตอ้งแลว้  ในวนัท่ี………...เดือน…………..…….….……พ.ศ…………… 

 

                   ลงช่ือ………………………………………….ผูกู้แ้ละผูรั้บเงินกู ้
(…………………………………………….) 

                 ( ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯผูใ้ห้กู ้) 
 
 

     จ่ายถูกตอ้งแลว้      ลงช่ือ…………………………………………เจา้หนา้ท่ีการเงินสหกรณ์ฯผูใ้ห้กู ้
                                                     (…………………………………………….) 

                    วนัท่ี……….เดือน…………………………พ.ศ……………….. 
แผ่นที ่ 2  หน้าที ่ 4 



 

หน้าที่  5 
 

หนังสือยนิยอมผู้กู้  
 

เขียนท่ี………………………………….. 
วนัท่ี…….เดือน……………………….พ.ศ…..…… 

 

 ขา้พเจา้………………….………….............…………….. มีหน้ีเงินกูค้า้งช าระอยูก่บัสหกรณ์ฯ ตามหนงัสือสัญญา
กูเ้งินพิเศษถูกตอ้งทุกประการ และยอมรับสภาพหน้ีเงินกู้คา้งช าระดงักล่าว ขา้พเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
หรือนายจา้ง หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินท่ีขา้พเจ้ามีสิทธิไดรั้บทุกประเภท หักเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจ้า เพ่ือช าระหน้ีให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ ากดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” และ
กรณีท่ีขา้พเจา้ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรืองานประจ า หรือปลดเกษียณ หรือเสียชีวิต หรือลาออกจากการ
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯตามขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ฯ และยงัมีหน้ี
เงินกู้คา้งช าระอยู่กบัสหกรณ์ฯ  ขา้พเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรือนายจ้างหักเงินไดร้ายเดือน เงินเดือน เงินค่าตอบแทน
ความชอบในการท างาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์คร้ังเดียว (เงินบ าเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงินบ านาญ) เงินบ านาญ
ตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์คร้ังเดียวตกทอด  เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่าท างานวนัหยุด เงิน
โบนสั เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงินสงเคราะห์แก่ทายาท โดยยินยอมให้หักเงินท่ีต ่ากว่า 20,000 บาท    
(สองหม่ืนบาทถ้วน) ซ่ึงเป็นเงินจ่ายค่าครองชีพตามท่ีกฎหมายก าหนด และยินยอมให้หักเงินพึงได้ทุกประเภทจากการ
รถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจ้าง เพ่ือช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ฯจนครบถ้วน โดยถือหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษและ
หนงัสือยินยอม   ผูกู้ฉ้บบัน้ีเป็นหลกัฐานความยินยอมของขา้พเจ้า เพ่ือให้สหกรณ์ฯรับเงินของขา้พเจ้าท่ีมีอยู่ในการรถไฟ
แห่งประเทศไทยหรือเพ่ือให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือนายจา้ง ช าระหน้ีแทนขา้พเจา้ ความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป
จนกว่าสหกรณ์ฯจะไดรั้บช าระหน้ีครบถว้นตามสญัญาฉบบัน้ีก่อนเจา้หน้ีอ่ืน โดยมิพกัตอ้งฟ้องร้องต่อศาล ในการน้ีขา้พเจ้า
ให้ถือว่าหนงัสือยินยอมผูกู้ฉ้บบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญากูเ้งินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จ ากดั ตามท่ีขา้พเจา้ไดกู้เ้งินไป 
 
 
 

ลงช่ือ…………………………………..ผูกู้ใ้ห้ความยินยอม     ลงช่ือ…………………………………..ผูเ้ขียน 
      (…………………………………….)           (…………………………………….)  

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือยนิยอมคู่สมรสของผู้กู้ที่จดทะเบียนสมรส หรือคู่สมรสของผู้กู้ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส 

เขียนท่ี……………………………… 
วนัท่ี………..เดือน……………………….พ.ศ………….. 

 ขา้พเจ้า  ………….……………………………………………   เป็น  สามี   ภรรยา  ท่ีชอบดว้ยกฎหมาย
ของ ……………………………………………...…..….ซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
รถไฟแห่งประเทศไทย  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี          ยินยอมให้    สามี     ภรรยา ของขา้พเจ้ากู้เงิน
กบัสหกรณ์ฯ ในกรณี   สามี     ภรรยา  ของขา้พเจา้ตอ้งออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรือออกจากงานการ
รถไฟฯ หรือเสียชีวิต ไม่ว่าเพราะเหตุใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้การรถไฟฯหกัเงินสงเคราะห์คร้ังเดียว  เงินสงเคราะห์รายเดือน  
เงินเดือนๆสุดทา้ย เงินตอบแทนความชอบในการท างาน  เงินสะสมคืน   เงินชดเชย  เงินสงเคราะห์แก่ทายาท  เงินเดือน  
เงินค่าท างานล่วงเวลา เงินค่าท างานวนัหยดุ  หรือเงินอ่ืนใดตามท่ีระบุไวใ้นสญัญากูเ้งินพิเศษ และเงินตามท่ีระบุไวใ้น 

หน้าที ่ 3  หน้าที ่ 5 



หน้าที่ 6 
 

หนงัสือยินยอมผูกู้้  ท่ีคู่สมรสของข้าพเจ้ามีสิทธิไดรั้บจากการรถไฟฯ ขา้พเจ้ายินยอมให้น าเงินดงักล่าวช าระหน้ีให้แก่
สหกรณ์ฯ จนครบถว้น  และยินยอมรับผิดร่วมกบัคู่สมรสของขา้พเจา้ในฐานะลูกหน้ีร่วม ในการน้ีขา้พเจ้าให้ถือว่าหนงัสือ
ยินยอมคู่สมรสผูกู้้ฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากู้เงินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั ตามท่ีคู่สมรสของขา้พเจา้ไดกู้เ้งินไป 
   

    ลงช่ือ……………………...………..………… คู่สมรสผูกู้ ้         ลงช่ือ…………………....………..…………ผูเ้ขียน 
          (…………………..…….………………….)                            (…………………..…….………………….) 
    ลงช่ือ……………………………………..……พยาน                 ลงช่ือ…………………………..……………พยาน 
          (……………………………….…..……….)                             (………………..……….………..……….) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

แผนทีท่ีต่ั้งหลกัทรัพย์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจ าตวัและลายมือช่ือของผูกู้ ้  และเห็นว่าหนงัสือฉบบัน้ีไดท้  าข้ึนโดยถูกตอ้งแลว้ 
 

     ลงช่ือ……………………………………….เจา้หนา้ท่ี                ลงช่ือ…………………….….…………….ผูจ้ดัการ 
             (…………….…………………………)                                     (……………..……………………….) 
     วนัท่ี……เดือน……………………พ.ศ………..                     วนัท่ี ………เดือน……………….……พ.ศ.….…… 

แผ่นที ่ 3  หน้าที ่ 6 



หน้าที่ 7 

 

บันทึก 

 

ราคาประเมินกรมท่ีดิน ณ   วนัท่ี……………………….. ตารางวาละ  ……………………………..บาท 
ราคาซ้ือขายปัจจุบนั        ท่ีดิน          ……………………………..บาท 
          บา้นพร้อมท่ีดิน        . ……………………………..บาท 

       อาคารชุด                 ……………………………..บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานประกอบค าขอกู้ เงนิ 
    ส าเนาโฉนดท่ีดินทุกหน้าจ านวน 2 ชุด 
   ใบประเมินราคาท่ีดิน 

 ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังานผูกู้้ 
 ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรครอบครัวคู่สมรสผูกู้ห้รือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนคู่สมรสผูกู้ ้
 ทะเบียนสมรส กรณีหยา่ใชท้ะเบียนหยา่ 
 สลิปเงินเดือนๆล่าสุด 

เอกสารประกอบการพจิารณา   
 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งหลกัทรัพยค์  ้าประกนั   

    หนงัสือสญัญาจะซ้ือจะขายบา้น / ท่ีดิน หรือยานพาหนะ ( กรณีมีการท าสญัญาจะซ้ือจะขาย ) 
 รูปแบบและแสดงรายละเอียดค่าใชจ่้ายการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 
 หลกัฐานยอดหน้ี กรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
 แผนงานกรณีกูล้งทุนประกอบอาชีพ (ช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้าย) 
 อ่ืนๆ………………………………………………….. 

ค าเตือน    โปรดกรอกขอ้ความในค าขอกูใ้ห้สมบูรณ์ สหกรณ์ฯจะลงรับค าขอกูต้ามล าดบัเฉพาะผูกู้ท่ี้มีเอกสาร 
   ครบถว้นตามท่ีระบุขา้งตน้เท่านั้น 

แผ่นที ่ 4  หน้าที ่ 7 

บันทึกการวนิิจฉัย 

 

 คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี……..การประชุมคร้ังท่ี………….วนัท่ี…...เดือน………..........…พ.ศ…….....
มีกรรมการด าเนินการเขา้ประชุมพิจารณาค าขอกูเ้งินพิเศษรายน้ี จ านวน……………….……............…………ท่านได้
ลงมติโดยคะแนนเสียง…..……………………………………...............……………………………………………… 
 อนุมติัเงินจ านวน………………………..บาท (………………………………………………..........………) 
 ผอ่นช าระ………………………………….งวด 
 โดยมีเง่ือนไข…………….................................................................………………………………………... 
 ไม่อนุมติั เหตุผลกรณีไม่อนุมติั…………………………….…………………...........………………………. 
……………………………………………………………………………...........…………………………………….. 

(ลงช่ือ)………………………………………… 
         (…………………………………………) 

         เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ 
วนัท่ี………เดือน……………………….พ.ศ…………… 



 
 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน  
 สัญญาเงินกู้พเิศษ (สีขาว) มีท้ังหมด 10 แผ่น ดังนี ้

- ค าขอกู้พเิศษ มี  2 แผ่น (แผ่นแรก หน้า-หลงั(1-2) , แผ่นที่สอง          

หน้า-หลงั(3-4)  

- สัญญาเงินกู้มี 4 แผ่น (2ชุด ,รวมทั้งหมด 8 แผ่น)  
 

 


