ระวัง ! เขียนผิดห้ ามใช้ น้ายาลบคาผิด
ให้ ขีดฆ่ าและเซ็นชื่ อกากับ
รับที่……………………….
วันที่……….………….…...

คาขอกูเ้ ลขที่…….….../...……...
วันที่…………………...……..…
….

คาขอกู้เงินพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
เขียนที่……………………………………………..
วันที่………….เดือน………………….…….พ.ศ…………..……
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด
ข้าพเจ้า……………………………….…………………...............….สมาชิกเลขทะเบียนที่     
เลขประจาตัวบัตรประชาชน              อายุ….......ปี เกิดวันที่…........…
เดือน……..….….....….….พ.ศ……......… เลข ทสค.        อัตราเงินเดือน………..….……..บาท
(………………………………………..........................………….) ตาแหน่ง……………….............………………………
สังกัด.…………….……............…..…..กอง……………….…….….…………..ฝ่ าย………..…….…………….….………
โทรศัพท์ที่ทางาน………….………..……………......…………โทรศัพท์มือถือ………………...……...…………………..
ซึ่ งต่อไปในคาขอกูเ้ งินพิเศษนี้ เรี ยกว่า ผูข้ อกู้
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่………..…..หมู่………........ตรอก/ซอย…………………………….ถนน………………...……….……
ตาบล/แขวง………………….………….อ าเภอ/เขต………………….……….……….จัง หวัด………………………..…..
รหัสไปรษณี ย์      โทรศัพท์บา้ น……..…………………………………………..…….…….……….…
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้ าน
บ้านเลขที่………..……หมู่………..ตรอก/ซอย……………...……..……….ถนน………………..……………….
ตาบล/แขวง……………………….…..….อาเภอ/เขต…………...………………….…..จังหวัด…………………………….
รหัสไปรษณี ย์      โทรศัพท์บา้ น……............................................................…………........……………
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย จานวนบุตร…………..คน
กรณี สมรส คู่สมรส ชื่อ - สกุล………………………………..……...…….อายุ……..…ปี อาชีพ..........................................
สถานที่ทางาน………………….……………………………………..……….โทรศัพท์…………..……………….………
อัตราเงินเดือน………………………………บาท (…………...….................................................................................…...)
ขอเสนอคาขอกู้เงินพิเศษโดยมีรายละเอียดประกอบการขอกู้เงิน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผู้ก้ มู ีความประสงค์ขอกู้เงินพิเศษ จานวน……………….............บาท (………….........……………........................)
โดยมีวตั ถุประสงค์นาไปใช้เพื่อการดังนี้
เพื่อ  ซื้ อที่ดิน  ซื้ อบ้านพร้อมที่ดิน  ซื้ ออาคารชุด  อื่นๆ…………...………………...............………...……
เริ่มใช้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป
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โฉนดที่ดินเลขที่ ……………….…..…เลขที่ดิน……......…...…...…….หน้าสารวจ…….........…......…………….
ตาบล/แขวง.……....…….………....……อาเภอ/เขต…………………….…….....….จังหวัด……………………......………
เนื้อที่…………ไร่ …………งาน………..ตารางวา เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ..…………………...............………………………...
บ้านเลขที่…………….หมู่…...……ซอย……….....…..............………………ถนน…………………....…........…
ตาบล/แขวง……………………….อาเภอ/เขต……………………….จังหวัด……………………รหัสไปรษณี ย…
์ ….…….
เพื่อ  ไถ่ถอนจานองที่ดิน  ไถ่ถอนจานองบ้านพร้อมที่ดิน  ไถ่ถอนจานองอาคารชุด  อื่นๆ………….....…..
โฉนดที่ดินเลขที่ ………………..…เลขที่ดิน…………หน้าสารวจ………….ตาบล/แขวง…….....….........………
อาเภอ/เขต…….……………….……..….จังหวัด……………………………เนื้อที่………ไร่ ………งาน…………ตารางวา
เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ…………………………………………………..………...............……………………………………...
่ …ซอย……….....…...………ถนน….…….......……...ตาบล/แขวง………………........…
บ้านเลขที่……….หมู…
อาเภอ/เขต………….....…..............………….จังหวัด…….……...................…………รหัสไปรษณี ย…
์ ......….........………
เพื่อ  สร้าง / ต่อเติม ปรับปรุ งอาคาร  อื่นๆ………………………......................…………..……………………….
บนโฉนดที่ดินเลขที่............................. บ้าน เลขที่…………หมู่……..ตาบล/แขวง…..……..….………………….
อาเภอ/เขต………………….……….จังหวัด……………..………เป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ………………………………………
เพื่อ  ซื้ อยานพาหนะ
 รถยนต์ ( รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ) ใหม่ ยี่ห้อ……………..…....…………..รุ่ น……………..……..........…….……
สี …………………………… ราคา……….……………………บาท (………………............………………………….….)
 รถยนต์ ( รถกระบะ ) ใหม่ ยี่ห้อ…………………………...…....……….รุ่ น……….…….........………………..
สี …………………………….ราคา…………………………….บาท (……………….............…………………………….)
 รถยนต์ ( รถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล ) เก่า ยี่หอ้ ………………………….……รุ่ น………...............………………….
สี …………………………….ราคา…………….………………บาท (………………............…………………..………….)
 รถยนต์ ( รถกระบะ ) เก่า ยี่ห้อ…………….…………………….……….รุ่ น………………..........…………….
สี ……………………………ราคา……………….…....…….….บาท (…………….….………………….......…………….)
 อื่นๆ…….……………………………………………………………………………...........……………………..
เพื่อ  การลงทุนประกอบอาชีพ……………..……....………………...…….……………………………………..………
.……..……………………………………………..……………….………………..….(ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมานี้ )
ข้ อ 2 . ผู้ขอกู้ ขอเสนอหลักประกัน ดังนี้
2.1. ที่ดินปลอดจากภาระจานอง
(1) ที่ดิน โฉนดเลขที่……….……..…..เลขที่ดิน…….…หน้าสารวจ……......ตาบล/แขวง……...…..…….....……
อาเภอ/เขต………...…..…………….....จังหวัด……..……..……….…จานวนเนื้อที่………ไร่ ………งาน………..ตารางวา
ราคาประเมิน…………………..….…...…บาท (……………………………..…………..…………….) พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
จดทะเบียนจานองเป็ นประกันเงินกูพ้ ิเศษ ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ………….………….................................……………..…..
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(2) บ้ านพร้ อมที่ดนิ โฉนดที่ดิน เลขที่ …..……..…....….เลขที่ดิน…………........หน้าสารวจ…….…..…...
ตาบล/แขวง……...……………………อาเภอ/เขต………...…………………..…..จังหวัด………………..………………...
จานวนเนื้อที่………...ไร่ …...……งาน…...…....ตารางวา ราคาประเมิน…………..…..…….……บาท (…………………...
.....……………………………….) ซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของ……………………..….……………………..พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
/ บ้านเลขที่………….หมู่…...ซอย……………….....…….ถนน………….......................ตาบล/แขวง………...............…….
อาเภอ/เขต…………….………จังหวัด………………….รหัสไปรษณี ย…
์ ….....…จดทะเบียนจานองเป็ นประกันเงินกูพ้ ิเศษ
(3) อาคารชุด เลขที่ ……...…..หมู่…….ซอย……….....…………….ถนน……………................……..…..
ตาบล/แขวง…………………....…………อาเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด…………………………..
รหัสไปรษณี ย…
์ ………..…………….จดทะเบียนจานองเป็ นประกันเงินกูพ้ ิเศษ
(4) อื่นๆ…………...............................…………………………........................………………………………
โดยผูข้ อกูไ้ ด้แนบหนังสื อแสดงกรรมสิ ทธิ์มาพร้อมกับคาขอกูเ้ งินฉบับนี้แล้ว ( กรณี ผกู้ ไู้ ม่ใช่เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ต้องแนบหนังสื อยินยอมของเจ้าของกรรมสิ ทธิ์มาด้วย)
2.2. ข้าพเจ้าขอนาเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยูใ่ นวันขอกูเ้ งินพิเศษ จานวน……….………...…..………..บาท
(………………………...................................……………..……..) และที่จะมีข้ ึนในภายหน้าทั้งหมด มาเป็ นหลักประกัน
การกูเ้ งินพิเศษตามสัญญาฉบับนี้ กรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถชาระหนี้เงินกูพ้ ิเศษได้ไม่ว่ากรณี ใดและได้พน้ จากสมาชิกภาพ
ของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯหักกลบลบหนี้เงินกูพ้ ิเศษตามสัญญาฉบับนี้ได้
2.3. หลักประกันอื่น……………………….............……………………………………………………………….
ข้ อ 3 . ภาระหนี้สินปัจจุบนั ในวันขอกูเ้ งินพิเศษ วันที่………เดือน…………..……..……พ.ศ.…………..
3.1. เงินกูพ้ ิเศษ………………………………………………….…..………..บาท
3.2. เงินกูส้ ามัญ…….……………………………………………………….. บาท
3.3. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น………………………………………………….…..บาท
3.4. ค้ าประกันบุคคลอื่น..………....…………………………………………..บาท
3.5. อื่นๆ ………………………………………………………………………บาท
รวมมีหนี้เงินกูท้ ้งั หมด จานวน…………………...……...บาท (………….............................…………………….)
ข้ อ 4 . เมื่อสหกรณ์ฯอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษให้ผขู้ อกู้ ผูข้ อกูต้ กลงชาระคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน
จานวน……..….….งวด งวดละ………..……….…บาท (……………………………..………...............….………………)
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน………………...........................…พ.ศ........…….......…เป็ นต้นไป ยกเว้นงวดสุดท้ายชาระ
จานวน............................บาท (......................................................................................................)
ข้ อ 5 . ในการรับเงินกูพ้ ิเศษนี้ ผูข้ อกูต้ กลงทาหนังสือสัญญากูเ้ งินพิเศษให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ข้ อ 6. ผูข้ อกูข้ อรับรองว่าจะให้ความร่ วมมือแก่คณะกรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลซึ่ งสหกรณ์ฯมอบหมายให้ทาการ
ตรวจสอบหลักทรัพย์หรื อโครงการตามที่ยื่นคาขอกูเ้ งินพิเศษรายนี้ ตามความเป็ นจริ ง
ข้ อ 7. ในการกูเ้ งินพิเศษครั้งนี้ ผูข้ อกูไ้ ด้รับความยินยอมจากคู่สมรส ซึ่ งพร้อมที่จะทาคายินยอมไว้เป็ นหลักฐานในท้าย
หนังสื อสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ
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ข้ อ 8. ผูข้ อกูต้ กลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ประกาศ และคาสัง่ ของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ
ทุกประการ ทั้งที่ได้กาหนดขึ้นแล้วในปัจจุบนั และที่จะกาหนดขึ้นในภายหน้า ตลอดระยะเวลาที่ผขู้ อกูเ้ ป็ นสมาชิก
สหกรณ์ฯและเป็ นหนี้เงินกูส้ หกรณ์ฯ
ข้ อ 9. ผูข้ อกูย้ ินยอมให้ถือหนังสื อขอกูเ้ งินพิเศษฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของหนังสื อสัญญากูเ้ งินพิเศษด้วย

ลงชื่อ……………………………………….ผูข้ อกู้
(……………………………………………)
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………………
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(……………………………………………)
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………………
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(……………………………………………)
สมาชิกเลขทะเบียนที่………………………
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สหกรณ์ได้รับการยกเว้น ไม่ตอ้ งติด
อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

สัญญาเลขที่…………/……….

สั ญญากู้เงินพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
เขียนที่………..…………………………...
วันที่………….เดือน……………………….พ.ศ……………
ข้าพเจ้า………………………………….…………………………….…………..….. เลขประจาตัวบัตรประชาชน
             สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่      ทางานประจาในตาแหน่ง…….......................…….…
……………………………………………………………..………...…….เลข ทสค.       
หมวด…...……………….......….…… แผนก…………...........................…………. กอง .…………..…………..…..……...
ฝ่ าย/เขต…………..……………………..….....…… การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผู้ก้ ”ู ขอทา
หนังสื อสัญญากูเ้ งินพิเศษให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ซึ่ งต่อไปใน
สัญญากูเ้ งินพิเศษนี้ เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ู” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูก้ ู้ กูเ้ งินพิเศษจากผูใ้ ห้กู้ จานวนเงิน …..…………..……………….บาท (……....................….………….
………………………….…….........………) ผูใ้ ห้กู้ อนุมตั ิให้กูแ้ ละผูก้ ไู้ ด้รับเงินกูพ้ ิเศษจากผูใ้ ห้กไู้ ว้ครบถ้วนแล้วในวันทา
สัญญา ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะใช้เงินกูเ้ ฉพาะเพื่อความมุ่งหมายดังรายการตามที่ผกู้ ไู้ ด้แจ้งความประสงค์ไว้ในคาขอกูพ้ ิเศษเท่านั้น
ข้ อ 2 . ผูก้ ยู้ ินยอมให้นาเงินกูพ้ ิเศษทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญาฉบับนี้ ฝากในบัญชีเงิ นฝากของผูใ้ ห้กูป้ ระเภทเงิ น
ฝากออมทรัพย์ โดยผูก้ ู้จ ะถอนเงิ นกู้ไปใช้จ่ ายเป็ นคราวๆตามวัตถุประสงค์ก ารกู้เ งิ นพิ เศษ และตามระเบี ยบของผูใ้ ห้กู้
หรื อตามที่คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กกู้ าหนด
ข้ อ 3. เมื่อถึงกาหนดซึ่ งผูก้ ูจ้ าเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงิ นกูพ้ ิเศษตามวัตถุประสงค์ในคาขอกูเ้ งิ นพิเศษตาม ข้อ 1. และ
จะต้องถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อไปใช้จ่ายเป็ นคราวๆตาม ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะเสนอรายงานการใช้จ่ายเงิ นกู้ตาม
แบบที่ผใู้ ห้กกู้ าหนดพร้อมทั้งหลักฐานที่มี ต่อผูใ้ ห้กทู้ ุกครั้ง
ข้ อ 4. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า กรณี ที่ผกู้ ยู้ งั ชาระหนี้เงินกูพ้ ิเศษตามสัญญาฉบับนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กไู้ ม่ครบถ้วน ผูก้ ูจ้ ะอานวยความ
สะดวกให้แก่คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กู้ หรื อบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายจากผูใ้ ห้กู้ ให้ทาการตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินกู้ หรื อตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติม หรื อตรวจสอบการปรับปรุ งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกูร้ ายนี้ ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า
จะชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจสอบนั้น ให้ทราบตามความจริ ง
ข้ อ 5. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขในสาระสาคัญ ซึ่ งแบบหรื อรายการก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ ง
อาคาร ตามที่ผใู้ ห้กู้ หรื อผูแ้ ทนของผูใ้ ห้กไู้ ด้ทาการตรวจสอบและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพื่อ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กทู้ ุกครั้ง
เริ่มใช้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป
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ข้ อ 6. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละครั้ง จานวน………..............…งวด
งวด ละ...……………บาท (………………...............….………..…………) เว้นแต่งวดสุดท้าย ขอส่ง………………บาท
(………………………………………...…………..………….….) โดยตกลงจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ……....…...ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ เดือน………………………….....เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้
ข้ อ 7. กรณี ที่ผใู้ ห้กมู้ ีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ผูก้ ู้ยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราใหม่น้ นั
ทุกกรณี โดยผูใ้ ห้กตู้ อ้ งแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่ ให้ผกู้ ทู้ ราบโดยการประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการของผูใ้ ห้กู้
หรื อประกาศทางหนังสื อพิมพ์ส่องทางของผูใ้ ห้กู้
การแจ้ง เปลี่ ย นแปลงอัตราดอกเบี้ ย ตามวรรคหนึ่ ง และการแจ้ง โดยการพิ มพ์ข้อ ความการเปลี่ ย นแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ไว้ในใบเสร็ จรับเงิน หรื อเอกสารใดๆที่ผใู้ ห้กสู้ ่งถึงผูก้ เู้ ป็ นประจา เป็ นการแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว
ข้ อ 8. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า กรณี ไม่สามารถผ่อนชาระเงินตาม ข้อ 6 ได้ และได้ยื่นคาร้อง หรื อทาบันทึกข้อตกลงต่อผูใ้ ห้กู้
เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดชาระต่องวดแล้ว เมื่อผูใ้ ห้กยู้ ินยอมผ่อนผันเวลาและงวดชาระหนี้ ผูก้ ู้สัญญาว่าจะไม่ยกเป็ นข้อต่อสู้
ทางกฎหมาย และยินยอมให้ถือว่าคาร้อง หรื อบันทึกข้อตกลงซึ่ งได้ทาขึ้นภายหลังสัญญากูฉ้ บับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญา
นี้ดว้ ย
ข้ อ 9. ผูก้ ยู้ ินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิ นได้รายเดือน หักเงิ นจากเงิ นเดือน เงิ นค่า
ทางานในวันหยุด เงิ นค่าล่วงเวลา เงิ นโบนัส เงิ นสงเคราะห์ รายเดื อนหรื อ เงิ นบานาญ เงิ นสงเคราะห์ครั้ งเดียวหรื อเงิ น
บาเหน็จ เงิ นชดเชย เงิ นตอบแทนความชอบในการทางาน เงิ นสะสมคืน เงิ นเดือนๆสุ ดท้าย เงิ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
เงิ นสงเคราะห์ แก่ทายาท และเงิ นอื่ นใดที่ผูก้ ู้มีสิทธิ ได้รับจากการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อส่ ง ชาระหนี้ ให้ก ับผูใ้ ห้กู้
และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชาระหนี้ตามสัญญานี้ครบถ้วน
ข้ อ 10. กรณี ผกู้ พู้ น้ จากการเป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และยังมีหนี้คา้ งชาระอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ยู้ ินยอม
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน หักเงินที่ผกู้ มู้ ีสิทธิได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตาม ข้อ 9. ส่ ง
ชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้กจู้ นครบถ้วนก่อนเจ้าหนี้ อื่น โดยถือคายินยอมของผูก้ ู้ตามหนังสื อสัญญากู้เงิ นฉบับนี้ เป็ นหลักฐานใน
การชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชาระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วน
ข้ อ 11. กรณี ที่ผกู้ ถู้ ูกศาลออกหมายบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน หรื อมีคาสัง่ ให้พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อมีคาพิพากษาให้
ผูก้ ตู้ กเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อผูก้ อู้ อกจากงานประจา ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อพ้นจากการเป็ นสมาชิก
ของผูใ้ ห้กู้ ให้ถือว่าหนี้ถึงกาหนดชาระคืนทันที โดยผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กนู้ าเงิ นค่าหุ้นเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพผูใ้ ห้กู้ เงิ นฝาก
และเงินอื่นใดที่ผกู้ มู้ ีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กชู้ าระหนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กูก้ ่อนเจ้าหนี้รายอื่น เมื่อมีเงิ นเหลือจึ งส่ งชาระหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ รายอื่น
หรื อส่งคืนให้กบั ผูก้ หู้ รื อทายาทต่อไป
ข้ อ 12. เมื่อมีกรณี ใดๆดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ผูก้ ยู้ ินยอมให้ถือว่า หนี้เงินกูท้ ้งั ต้นเงิ นพร้ อมดอกเบี้ยถึงกาหนดชาระคืน
โดยสิ้ นเชิงทันที โดยไม่ตอ้ งรอให้ถึงกาหนดเวลาชาระหนี้
12.1. เมื่อผูก้ ตู้ อ้ งออกจากการเป็ นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าเพราะเหตุใด
12.2. เมื่อผูก้ ตู้ อ้ งออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด
12.3. เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กวู้ ่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้
กับผูใ้ ห้กู้
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12.4. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กู้ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ ีบกพร่ อง บุบสลาย
สูญหาย หรื อนาไปก่อภาระผูกพัน หรื ออนุญาตให้บุคคลอื่นครอบครองใช้ประโยชน์ หรื อการ
กระทาอื่นใดเป็ นเหตุให้หลักประกันไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้ตามสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ และผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กกู้ าหนด
12.5. เมื่อผูก้ คู้ า้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้น ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
12.6. เมื่อผูก้ ไู้ ด้แสดงเจตนา ยกเลิกหนังสื อยินยอมหักเงินได้รายเดือนไปที่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 9. ในสัญญาฉบับนี้
ในกรณี มีเ หตุข้อ ใดข้อ หนึ่ ง ดัง กล่าวข้างต้นนี้ เ กิ ดขึ้ น และผูใ้ ห้กู้ได้แจ้ง การผิดสัญญาให้ผูก้ ู้ทราบเป็ นหนัง สื อ
และกาหนดระยะเวลาให้ผกู้ แู้ ก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวแล้ว ผูก้ ู้มิได้ปฏิบตั ิตามภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผูก้ ู้ตก
เป็ นผูผ้ ิดสัญญา และยินยอมให้ผใู้ ห้กูด้ าเนินการตามกฎหมายกับผูก้ ไู้ ด้ทนั ที หรื อฟ้องร้องดาเนิ นคดีกบั ผูก้ ู้ได้ทนั ที ในการนี้
ให้หนี้ของผูก้ ถู้ ึงกาหนดชาระคืนทันที โดยผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะไม่ยกข้ออ้างใดๆมาเป็ นข้อต่อสู้กบั ผูใ้ ห้กู้
ในกรณี ที่ผใู้ ห้กู้ ยินยอมผ่อนผันขยายระยะเวลาการชาระหนี้ให้กบั ผูก้ ู้ ผูก้ ถู้ ือว่าเป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของผู้
กู้เอง โดยผูใ้ ห้กู้ยงั คงไว้ซ่ ึ งสิ ท ธิ ในการติ ดตามเรี ยกคืนหนี้ เ งิ นกู้ตามที่ ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทุกประการ และผูก้ ู้
สัญญาว่าจะไม่ยกเหตุการผ่อนผันเวลาดังกล่าว มาเป็ นข้อต่อสู้ในการผิดนัดหรื อเหตุผิดสัญญาตามข้อนี้
ข้ อ 13. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า เมื่อผูก้ ปู้ ระสงค์จะลาออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ผูก้ ตู้ อ้ งแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผใู้ ห้
กูท้ ราบ และจัดการชาระหนี้ซ่ ึ งผูก้ มู้ ีอยูต่ ่อผูใ้ ห้กใู้ ห้ครบถ้วนเสียก่อน
ข้ อ 14. เพื่อเป็ นหลักประกันการกูเ้ งินพิเศษตามสัญญาฉบับนี้ ผูก้ ยู้ ินยอมมอบหลักประกันให้ไว้แก่ผใู้ ห้กู้
ดังต่อไปนี้
14.1. …………………………………………………………………………….…………….……..
14.2. …………………………………………………………………………………………………
เพื่ อ เป็ นหลักประกันตามสัญญานี้ จนกว่าผูใ้ ห้กู้จะได้รั บ ชาระหนี้ ครบถ้วน ในกรณี ที่ผูใ้ ห้กู้ ก าหนดให้ผูก้ ู้นา
ทรัพย์สินที่วางไว้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ตามสัญญานี้ ไปทาประกันภัยหรื อทาประกันอัคคีภยั หรื อกาหนดไว้ให้ผกู้ ู้
ต้องทาประกันชีวิต โดยผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อผูใ้ ห้กู้ได้รับ
เงินตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กู้ นาเงิ นที่ได้รับไปใช้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เป็ นหลัก ประกัน หรื อจัด หาทรั พย์สิ น อื่ น ทดแทนหลัก ประกัน เดิ ม หรื อหัก ช าระหนี้ ที่ ผู้กู้ค้า งช าระกับผู้ใ ห้กู้ ตามแต่
คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กจู้ ะเห็นสมควร และเมื่อมีเงินเหลือต้องคืนให้แก่ผกู้ ู้
กรณี ที่มีการฟ้องร้องบังคับคดี และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ หากได้เงิ นไม่พอ
ชาระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กยู้ ึดทรัพย์สินอื่นของผูก้ อู้ อกขายทอดตลาดนาเงิ นมาชาระหนี้ ให้กบั ผูใ้ ห้กู้จน
ครบถ้วน
ข้ อ 15. ผูก้ ตู้ กลงนาหุ้นที่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้ ณ วันที่……….…..……....…………………….……… ตามทะเบียนหุ้น
เลขที่…………….. จานวนเงิน………………………….…..บาท (…………………………………………..……………..)
และที่จะมีข้ ึนต่อไปในภายหน้า ค้ าประกันการกูเ้ งินพิเศษ จานวน………………...…...............……………………….บาท
(……………………………….........................……………………..) พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินกูพ้ ิเศษ
กรณี ผกู้ พู้ น้ จากสมาชิกภาพของสหกรณ์ฯผูใ้ ห้กู้ ไม่ว่ากรณี ใด ผูก้ ู้ยินยอมให้ผใู้ ห้กู้ หักเงิ นค่าหุ้นชาระหนี้ ให้กบั
ผูใ้ ห้กไู้ ด้ทนั ที
แผ่ นที่ 2 หน้ าที่ 3

หน้าที่ 4

ข้ อ 16. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า ตราบใดที่ผกู้ ยู้ งั ชาระหนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กไู้ ม่ครบถ้วน ผูก้ จู้ ะไม่กระทาการใดๆกับหุ้นดังกล่าว
ตาม ข้อ 15. อันเป็ นเหตุให้เสื่ อมเสี ยหรื อลดลงซึ่ งมูลค่าหุ้น
ข้ อ 17. ตราบใดที่ผกู้ ชู้ าระหนี้เงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ไม่ครบถ้วน ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะไม่นาอสังหาริ มทรัพย์ที่จด
จานองกับผูใ้ ห้กู้ ออกให้ผใู้ ดเช่า หรื อโอนให้ผอู้ ื่น หรื อนาไปจดจานองกับผูอ้ ื่น หรื อทาให้ผใู้ ห้กเู้ สื่ อมเสียสิ ทธิใดๆ อันพึงมี
ต่ออสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งจดจานองเป็ นประกันหนี้ตามสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรื อทั้งหมด เว้นแต่กรณี จาเป็ น แต่
ต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กเู้ สี ยก่อน
กรณี ผกู้ นู้ าพันธบัตร หรื อเงินฝาก มาเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูพ้ ิเศษ ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะไม่ถอนเงิ นจากพันธบัตร
หรื อถอนเงินฝากที่นามาค้ าประกันการกูเ้ งินพิเศษ จนกว่าจะชาระหนี้ผใู้ ห้กคู้ รบถ้วน
ข้ อ 18. กรณี ผกู้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิตามสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กเู้ ลิกสัญญาได้ทนั ที
พร้อมเรี ยกให้ผกู้ ชู้ าระหนี้เงินกูค้ ืนให้กบั ผูใ้ ห้กจู้ นครบถ้วนทันที
กรณี ที่ผูก้ ู้ไม่ชาระหนี้ ไม่ว่ากรณี ใด เป็ นเหตุให้ผูใ้ ห้กู้ต้องดาเนิ นการติ ดตามทวงถามหรื อ ดาเนิ นคดี กบั ผูก้ ู้ตาม
กฎหมาย ผูก้ ยู้ ินยอมเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดตามทวงหนี้หรื อการดาเนินคดีท้งั หมด
ข้ อ 19. ผูก้ ขู้ อรับรองว่าข้อความที่ผกู้ ู้ระบุในคาขอกู้เงิ นพิเศษและในหนังสื อสัญญากู้เงิ นพิเศษฉบับนี้ เป็ นความ
จริ งทุกประการ หากผูก้ ปู้ กปิ ดความจริ งอันควรบอกให้แจ้งหรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ จนเป็ นเหตุให้ผใู้ ห้กู้หลงเชื่อ และผูก้ ู้
ได้ไปซึ่ งเงินกู้ ผูก้ อู้ าจถูกดาเนินคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงได้
สัญญากู้เงิ นพิเศษฉบับนี้ ทาขึ้นจานวนสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ โดยมอบให้ผกู้ ู้ยึดถือไว้
หนึ่งฉบับ และผูใ้ ห้กยู้ ึดถือไว้หนึ่งฉบับ ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้า
พยาน
ลงชื่อ………………….……………………….ผูก้ ู้
(………………………..………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(…………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………..…….……..พยาน
(…………………………..……….……..)
ลงชื่อ………………………….…..…………..ผูเ้ ขียน / พิมพ์
(…………………………………………)
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………...…...……ได้รับเงินกูพ้ ิเศษจากผูใ้ ห้กู้
เป็ นจานวนเงิน …………………….………..บาท (…………………………………………………….………) ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ในวันที่………...เดือน…………..…….….……พ.ศ……………
ลงชื่อ………………………………………….ผูก้ แู้ ละผูร้ ับเงินกู้
(…………………………………………….)
( ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯผูใ้ ห้กู้ )
จ่ายถูกต้องแล้ว ลงชื่อ…………………………………………เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ฯผูใ้ ห้กู้
(…………………………………………….)
วันที่……….เดือน…………………………พ.ศ………………..
แผ่ นที่ 2 หน้ าที่ 4

หน้าที่ 5

หนังสื อยินยอมผู้ก้ ู
เขียนที่…………………………………..
วันที่…….เดือน……………………….พ.ศ…..……
ข้าพเจ้า………………….………….............…………….. มีหนี้เงินกูค้ า้ งชาระอยูก่ บั สหกรณ์ ฯ ตามหนังสื อสัญญา
กูเ้ งินพิเศษถูกต้องทุกประการ และยอมรับสภาพหนี้ เงิ นกู้คา้ งชาระดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย
หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับทุกประเภท หักเงิ นได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ ให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อนี้ เรี ยกว่า “สหกรณ์ ” และ
กรณี ที่ขา้ พเจ้าออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรื องานประจา หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวิต หรื อลาออกจากการ
เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรื อพ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้
เงิ นกู้คา้ งชาระอยู่กบั สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรื อนายจ้างหักเงิ นได้รายเดือน เงิ นเดือน เงิ นค่าตอบแทน
ความชอบในการทางาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงิ นบานาญ) เงิ นบานาญ
ตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด เงิ นค่าทางานล่วงเวลา เงิ นค่าทางานวันหยุด เงิ น
โบนัส เงิ นเดื อ นๆสุ ดท้าย เงิ นสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงิ นสงเคราะห์ แก่ ทายาท โดยยินยอมให้หัก เงิ นที่ ต่ากว่า 20,000 บาท
(สองหมื่ นบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงิ นจ่ ายค่าครองชีพตามที่ กฎหมายก าหนด และยินยอมให้หัก เงิ นพึง ได้ทุกประเภทจากการ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทย หรื อ นายจ้าง เพื่ อ ชาระหนี้ ให้แก่ สหกรณ์ ฯ จนครบถ้ว น โดยถื อ หนัง สื อ สัญญากู้เ งิ นพิ เ ศษและ
หนังสื อยินยอม ผูก้ ูฉ้ บับนี้เป็ นหลักฐานความยินยอมของข้าพเจ้า เพื่อให้สหกรณ์ฯรับเงิ นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในการรถไฟ
แห่งประเทศไทยหรื อเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง ชาระหนี้แทนข้าพเจ้า ความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป
จนกว่าสหกรณ์ฯจะได้รับชาระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น โดยมิพกั ต้องฟ้องร้องต่อศาล ในการนี้ ขา้ พเจ้า
ให้ถือว่าหนังสื อยินยอมผูก้ ฉู้ บับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญากูเ้ งินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด ตามที่ขา้ พเจ้าได้กเู้ งินไป
ลงชื่อ…………………………………..ผูก้ ใู้ ห้ความยินยอม
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(……………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………..ผูเ้ ขียน
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(…………………………………….)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนังสื อยินยอมคู่สมรสของผู้ก้ ทู ี่จดทะเบียนสมรส หรื อคู่สมรสของผู้ก้ ทู ี่ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส
เขียนที่………………………………
วันที่………..เดือน……………………….พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า ………….…………………………………………… เป็ น  สามี  ภรรยา ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของ ……………………………………………...…..….ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานรั ฐวิ สาหกิ จ
รถไฟแห่งประเทศไทย จากัด เลขทะเบียนที่      ยินยอมให้  สามี  ภรรยา ของข้าพเจ้ากู้เงิ น
กับสหกรณ์ฯ ในกรณี  สามี  ภรรยา ของข้าพเจ้าต้องออกจากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ฯ หรื อออกจากงานการ
รถไฟฯ หรื อเสี ยชีวิต ไม่ว่าเพราะเหตุใด ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหักเงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงิ นสงเคราะห์รายเดือน
เงิ นเดือนๆสุ ดท้าย เงิ นตอบแทนความชอบในการทางาน เงิ นสะสมคืน เงิ นชดเชย เงิ นสงเคราะห์แก่ทายาท เงิ นเดือน
เงินค่าทางานล่วงเวลา เงินค่าทางานวันหยุด หรื อเงินอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากูเ้ งินพิเศษ และเงินตามที่ระบุไว้ใน
หน้ าที่ 3 หน้ าที่ 5

หน้าที่ 6

หนัง สื อ ยินยอมผูก้ ู้ ที่ คู่สมรสของข้าพเจ้ามี สิทธิ ได้รั บจากการรถไฟฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงิ นดังกล่าวชาระหนี้ ให้แก่
สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน และยินยอมรับผิดร่ วมกับคู่สมรสของข้าพเจ้าในฐานะลูกหนี้ร่วม ในการนี้ ขา้ พเจ้าให้ถือว่าหนังสื อ
ยินยอมคู่สมรสผูก้ ู้ฉบับ นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสัญญากู้เงิ นพิเศษสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จากัด ตามที่คู่สมรสของข้าพเจ้าได้กเู้ งินไป
ลงชื่อ……………………...………..………… คู่สมรสผูก้ ู้
(…………………..…….………………….)
ลงชื่อ……………………………………..……พยาน
(……………………………….…..……….)

ลงชื่อ…………………....………..…………ผูเ้ ขียน
(…………………..…….………………….)
ลงชื่อ…………………………..……………พยาน
(………………..……….………..……….)

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

แผนทีท่ ตี่ ้ ังหลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัวและลายมือชื่อของผูก้ ู้ และเห็นว่าหนังสื อฉบับนี้ ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ……………………………………….เจ้าหน้าที่
(…………….…………………………)
วันที่……เดือน……………………พ.ศ………..

ลงชื่อ…………………….….…………….ผูจ้ ดั การ
(……………..……………………….)
วันที่ ………เดือน……………….……พ.ศ.….……
แผ่ นที่ 3 หน้ าที่ 6

หน้าที่ 7

บันทึก
ราคาประเมินกรมที่ดิน
ราคาซื้ อขายปัจจุบนั

ณ วันที่………………………..
 ที่ดิน
 บ้านพร้อมที่ดิน
 อาคารชุด

ตารางวาละ ……………………………..บาท
……………………………..บาท
. ……………………………..บาท
……………………………..บาท

บันทึกการวินิจฉัย
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่……..การประชุมครั้งที่………….วันที่…...เดือน………..........…พ.ศ…….....
มีกรรมการดาเนินการเข้าประชุมพิจารณาคาขอกูเ้ งินพิเศษรายนี้ จานวน……………….……............…………ท่านได้
ลงมติโดยคะแนนเสี ยง…..……………………………………...............………………………………………………
อนุมตั ิเงินจานวน………………………..บาท (………………………………………………..........………)
ผ่อนชาระ………………………………….งวด
โดยมีเงื่อนไข…………….................................................................………………………………………...
ไม่อนุมตั ิ เหตุผลกรณี ไม่อนุมตั ิ…………………………….…………………...........……………………….
……………………………………………………………………………...........……………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………………………
(…………………………………………)
เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ
วันที่………เดือน……………………….พ.ศ……………
หลักฐานประกอบคาขอกู้เงิน
 สาเนาโฉนดที่ดินทุกหน้าจานวน 2 ชุด
 ใบประเมินราคาที่ดิน
 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานผูก้ ู้
 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรครอบครัวคู่สมรสผูก้ หู้ รื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรสผูก้ ู้
 ทะเบียนสมรส กรณี หย่าใช้ทะเบียนหย่า
 สลิปเงินเดือนๆล่าสุด
เอกสารประกอบการพิจารณา
 แผนที่แสดงที่ต้งั หลักทรัพย์ค้ าประกัน
 หนังสื อสัญญาจะซื้ อจะขายบ้าน / ที่ดิน หรื อยานพาหนะ ( กรณี มีการทาสัญญาจะซื้ อจะขาย )
 รู ปแบบและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร
 หลักฐานยอดหนี้ กรณี ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
 แผนงานกรณี กลู้ งทุนประกอบอาชีพ (ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 อื่นๆ…………………………………………………..
คาเตือน โปรดกรอกข้อความในคาขอกูใ้ ห้สมบูรณ์ สหกรณ์ฯจะลงรับคาขอกูต้ ามลาดับเฉพาะผูก้ ทู้ ี่มีเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุขา้ งต้นเท่านั้น
แผ่ นที่ 4 หน้ าที่ 7

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น ไม่ตอ้ งติด
อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

สัญญาเลขที่…………/……….

สั ญญากู้เงินพิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ งประเทศไทย จากัด
เขียนที่………..…………………………...
วันที่………….เดือน……………………….พ.ศ……………
ข้าพเจ้า………………………………….…………………………….…………..….. เลขประจาตัวบัตรประชาชน
             สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่      ทางานประจาในตาแหน่ง…….......................…….…
……………………………………………………………..………...…….เลข ทสค.       
หมวด…...……………….......….…… แผนก…………...........................…………. กอง .…………..…………..…..……...
ฝ่ าย/เขต…………..……………………..….....…… การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผู้ก้ ”ู ขอทา
หนังสื อสัญญากูเ้ งินพิเศษให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ซึ่ งต่อไปใน
สัญญากูเ้ งินพิเศษนี้ เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ู” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ผูก้ ู้ กูเ้ งินพิเศษจากผูใ้ ห้กู้ จานวนเงิน …..…………..……………….บาท (……....................….………….
………………………….…….........………) ผูใ้ ห้กู้ อนุมตั ิให้กูแ้ ละผูก้ ไู้ ด้รับเงินกูพ้ ิเศษจากผูใ้ ห้กไู้ ว้ครบถ้วนแล้วในวันทา
สัญญา ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะใช้เงินกูเ้ ฉพาะเพื่อความมุ่งหมายดังรายการตามที่ผกู้ ไู้ ด้แจ้งความประสงค์ไว้ในคาขอกูพ้ ิเศษเท่านั้น
ข้ อ 2 . ผูก้ ยู้ ินยอมให้นาเงินกูพ้ ิเศษทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญาฉบับนี้ ฝากในบัญชีเงิ นฝากของผูใ้ ห้กูป้ ระเภทเงิ น
ฝากออมทรัพย์ โดยผูก้ ู้จ ะถอนเงิ นกู้ไปใช้จ่ ายเป็ นคราวๆตามวัตถุประสงค์ก ารกู้เ งิ นพิ เศษ และตามระเบี ยบของผูใ้ ห้กู้
หรื อตามที่คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กกู้ าหนด
ข้ อ 3. เมื่อถึงกาหนดซึ่ งผูก้ ูจ้ าเป็ นจะต้องใช้จ่ายเงิ นกูพ้ ิเศษตามวัตถุประสงค์ในคาขอกูเ้ งิ นพิเศษตาม ข้อ 1. และ
จะต้องถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อไปใช้จ่ายเป็ นคราวๆตาม ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะเสนอรายงานการใช้จ่ายเงิ นกู้ตาม
แบบที่ผใู้ ห้กกู้ าหนดพร้อมทั้งหลักฐานที่มี ต่อผูใ้ ห้กทู้ ุกครั้ง
ข้ อ 4. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า กรณี ที่ผกู้ ยู้ งั ชาระหนี้เงินกูพ้ ิเศษตามสัญญาฉบับนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กไู้ ม่ครบถ้วน ผูก้ ูจ้ ะอานวยความ
สะดวกให้แก่คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กู้ หรื อบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายจากผูใ้ ห้กู้ ให้ทาการตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินกู้ หรื อตรวจสอบการก่อสร้างต่อเติม หรื อตรวจสอบการปรับปรุ งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกูร้ ายนี้ ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า
จะชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจสอบนั้น ให้ทราบตามความจริ ง
ข้ อ 5. ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขในสาระสาคัญ ซึ่ งแบบหรื อรายการก่อสร้ าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ ง
อาคาร ตามที่ผใู้ ห้กู้ หรื อผูแ้ ทนของผูใ้ ห้กไู้ ด้ทาการตรวจสอบและได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพื่อ
ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กทู้ ุกครั้ง
เริ่มใช้ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เป็ นต้ นไป

แผ่ นที่ 1 หน้ าที่ 1

หน้าที่ 2

ข้ อ 6. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน เดือนละครั้ง จานวน………..............…งวด
งวด ละ...……………บาท (………………...............….………..…………) เว้นแต่งวดสุดท้าย ขอส่ง………………บาท
(………………………………………...…………..………….….) โดยตกลงจ่ายดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ……....…...ต่อปี
ทั้งนี้ ตั้งแต่ เดือน………………………….....เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้
ข้ อ 7. กรณี ที่ผใู้ ห้กมู้ ีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรื อลดลง ผูก้ ู้ยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราใหม่น้ นั
ทุกกรณี โดยผูใ้ ห้กตู้ อ้ งแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใหม่ ให้ผกู้ ทู้ ราบโดยการประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการของผูใ้ ห้กู้
หรื อประกาศทางหนังสื อพิมพ์ส่องทางของผูใ้ ห้กู้
การแจ้ง เปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย ตามวรรคหนึ่ ง และการแจ้ง โดยการพิ มพ์ข้อ ความการเปลี่ ย นแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ไว้ในใบเสร็ จรับเงิน หรื อเอกสารใดๆที่ผใู้ ห้กสู้ ่งถึงผูก้ เู้ ป็ นประจา เป็ นการแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบถูกต้องตามกฎหมาย
แล้ว
ข้ อ 8. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า กรณี ไม่สามารถผ่อนชาระเงินตาม ข้อ 6 ได้ และได้ยื่นคาร้อง หรื อทาบันทึกข้อตกลงต่อผูใ้ ห้กู้
เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดชาระต่องวดแล้ว เมื่อผูใ้ ห้กยู้ ินยอมผ่อนผันเวลาและงวดชาระหนี้ ผูก้ ู้สัญญาว่าจะไม่ยกเป็ นข้อต่อสู้
ทางกฎหมาย และยินยอมให้ถือว่าคาร้อง หรื อบันทึกข้อตกลงซึ่ งได้ทาขึ้นภายหลังสัญญากูฉ้ บับนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของสัญญา
นี้ดว้ ย
ข้ อ 9. ผูก้ ยู้ ินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิ นได้รายเดือน หักเงิ นจากเงิ นเดือน เงิ นค่า
ทางานในวันหยุด เงิ นค่าล่วงเวลา เงิ นโบนัส เงิ นสงเคราะห์ รายเดื อนหรื อ เงิ นบานาญ เงิ นสงเคราะห์ครั้ งเดียวหรื อเงิ น
บาเหน็จ เงิ นชดเชย เงิ นตอบแทนความชอบในการทางาน เงิ นสะสมคืน เงิ นเดือนๆสุ ดท้าย เงิ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
เงิ นสงเคราะห์ แก่ทายาท และเงิ นอื่ นใดที่ผูก้ ู้มีสิทธิ ได้รับจากการรถไฟแห่ ง ประเทศไทย เพื่ อส่ ง ชาระหนี้ ให้ก ับผูใ้ ห้กู้
และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชาระหนี้ตามสัญญานี้ครบถ้วน
ข้ อ 10. กรณี ผกู้ พู้ น้ จากการเป็ นพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย และยังมีหนี้คา้ งชาระอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้ ผูก้ ยู้ ินยอม
ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน หักเงินที่ผกู้ มู้ ีสิทธิได้รับจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตาม ข้อ 9. ส่ ง
ชาระหนี้ให้แก่ผใู้ ห้กจู้ นครบถ้วนก่อนเจ้าหนี้ อื่น โดยถือคายินยอมของผูก้ ู้ตามหนังสื อสัญญากู้เงิ นฉบับนี้ เป็ นหลักฐานใน
การชาระหนี้แทนผูก้ ู้ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปจนกว่าผูใ้ ห้กจู้ ะได้รับชาระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ครบถ้วน
ข้ อ 11. กรณี ที่ผกู้ ถู้ ูกศาลออกหมายบังคับคดียึดอายัดทรัพย์สิน หรื อมีคาสัง่ ให้พิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อมีคาพิพากษาให้
ผูก้ ตู้ กเป็ นบุคคลล้มละลาย หรื อผูก้ อู้ อกจากงานประจา ออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อพ้นจากการเป็ นสมาชิก
ของผูใ้ ห้กู้ ให้ถือว่าหนี้ถึงกาหนดชาระคืนทันที โดยผูก้ ูย้ ินยอมให้ผใู้ ห้กนู้ าเงิ นค่าหุ้นเมื่อพ้นจากสมาชิกภาพผูใ้ ห้กู้ เงิ นฝาก
และเงินอื่นใดที่ผกู้ มู้ ีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กชู้ าระหนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กูก้ ่อนเจ้าหนี้รายอื่น เมื่อมีเงิ นเหลือจึ งส่ งชาระหนี้ ให้กบั เจ้าหนี้ รายอื่น
หรื อส่งคืนให้กบั ผูก้ หู้ รื อทายาทต่อไป
ข้ อ 12. เมื่อมีกรณี ใดๆดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ผูก้ ยู้ ินยอมให้ถือว่า หนี้เงินกูท้ ้งั ต้นเงิ นพร้ อมดอกเบี้ยถึงกาหนดชาระคืน
โดยสิ้ นเชิงทันที โดยไม่ตอ้ งรอให้ถึงกาหนดเวลาชาระหนี้
12.1. เมื่อผูก้ ตู้ อ้ งออกจากการเป็ นพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่ว่าเพราะเหตุใด
12.2. เมื่อผูก้ ตู้ อ้ งออกจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใด
12.7. เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กวู้ ่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้
กับผูใ้ ห้กู้
แผ่ นที่ 1 หน้ าที่ 2

หน้าที่ 3

12.8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กู้ เห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูน้ ้ ีบกพร่ อง บุบสลาย
สูญหาย หรื อนาไปก่อภาระผูกพัน หรื ออนุญาตให้บุคคลอื่นครอบครองใช้ประโยชน์ หรื อการ
กระทาอื่นใดเป็ นเหตุให้หลักประกันไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้ตามสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ และผูก้ ู้
มิได้จดั การแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กกู้ าหนด
12.9. เมื่อผูก้ คู้ า้ งส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลาสองเดือน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดงั ว่านั้น ถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
12.10. เมื่อผูก้ ไู้ ด้แสดงเจตนา ยกเลิกหนังสื อยินยอมหักเงินได้รายเดือนไปที่การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 9. ในสัญญาฉบับนี้
ในกรณี มีเ หตุข้อ ใดข้อ หนึ่ ง ดัง กล่าวข้างต้นนี้ เ กิ ดขึ้ น และผูใ้ ห้กู้ได้แจ้ง การผิดสัญญาให้ผูก้ ู้ทราบเป็ นหนัง สื อ
และกาหนดระยะเวลาให้ผกู้ แู้ ก้ไขข้อผิดสัญญาดังกล่าวแล้ว ผูก้ ู้มิได้ปฏิบตั ิตามภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผูก้ ู้ตก
เป็ นผูผ้ ิดสัญญา และยินยอมให้ผใู้ ห้กูด้ าเนินการตามกฎหมายกับผูก้ ไู้ ด้ทนั ที หรื อฟ้องร้องดาเนิ นคดีกบั ผูก้ ู้ได้ทนั ที ในการนี้
ให้หนี้ของผูก้ ถู้ ึงกาหนดชาระคืนทันที โดยผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะไม่ยกข้ออ้างใดๆมาเป็ นข้อต่อสู้กบั ผูใ้ ห้กู้
ในกรณี ที่ผใู้ ห้กู้ ยินยอมผ่อนผันขยายระยะเวลาการชาระหนี้ให้กบั ผูก้ ู้ ผูก้ ถู้ ือว่าเป็ นการกระทาเพื่อประโยชน์ของผู้
กู้เอง โดยผูใ้ ห้กู้ยงั คงไว้ซ่ ึ งสิ ท ธิ ในการติ ดตามเรี ยกคืนหนี้ เ งิ นกู้ตามที่ ได้กาหนดไว้ในสัญญาฉบับนี้ ทุกประการ และผูก้ ู้
สัญญาว่าจะไม่ยกเหตุการผ่อนผันเวลาดังกล่าว มาเป็ นข้อต่อสู้ในการผิดนัดหรื อเหตุผิดสัญญาตามข้อนี้
ข้ อ 13. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า เมื่อผูก้ ปู้ ระสงค์จะลาออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ผูก้ ตู้ อ้ งแจ้งเป็ นหนังสื อให้ผใู้ ห้
กูท้ ราบ และจัดการชาระหนี้ซ่ ึ งผูก้ มู้ ีอยูต่ ่อผูใ้ ห้กใู้ ห้ครบถ้วนเสียก่อน
ข้ อ 14. เพื่อเป็ นหลักประกันการกูเ้ งินพิเศษตามสัญญาฉบับนี้ ผูก้ ยู้ ินยอมมอบหลักประกันให้ไว้แก่ผใู้ ห้กู้
ดังต่อไปนี้
14.1. …………………………………………………………………………….…………….……..
14.2. …………………………………………………………………………………………………
เพื่ อ เป็ นหลักประกันตามสัญญานี้ จนกว่าผูใ้ ห้กู้จะได้รั บชาระหนี้ ครบถ้วน ในกรณี ที่ผูใ้ ห้กู้ ก าหนดให้ผูก้ ู้นา
ทรัพย์สินที่วางไว้เป็ นหลักประกันการชาระหนี้ตามสัญญานี้ ไปทาประกันภัยหรื อทาประกันอัคคีภยั หรื อกาหนดไว้ให้ผกู้ ู้
ต้องทาประกันชีวิต โดยผูใ้ ห้กเู้ ป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อกรมธรรม์ประกันชีวิตเมื่อผูใ้ ห้กู้ได้รับ
เงินตามกรมธรรม์ประกันภัยหรื อกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้ว ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กู้ นาเงิ นที่ได้รับไปใช้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่
เป็ นหลัก ประกัน หรื อจัด หาทรั พย์สิ น อื่ น ทดแทนหลัก ประกัน เดิ ม หรื อหัก ช าระหนี้ ที่ ผู้กู้ค้า งช าระกับผู้ใ ห้กู้ ตามแต่
คณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กจู้ ะเห็นสมควร และเมื่อมีเงินเหลือต้องคืนให้แก่ผกู้ ู้
กรณี ที่มีการฟ้องร้องบังคับคดี และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็ นหลักประกันตามสัญญาฉบับนี้ หากได้เงิ นไม่พอ
ชาระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กยู้ ึดทรัพย์สินอื่นของผูก้ อู้ อกขายทอดตลาดนาเงิ นมาชาระหนี้ ให้กบั ผูใ้ ห้กู้จน
ครบถ้วน
ข้ อ 15. ผูก้ ตู้ กลงนาหุ้นที่มีอยูก่ บั ผูใ้ ห้กู้ ณ วันที่……….…..……....…………………….……… ตามทะเบียนหุ้น
เลขที่…………….. จานวนเงิน………………………….…..บาท (…………………………………………..……………..)
และที่จะมีข้ ึนต่อไปในภายหน้า ค้ าประกันการกูเ้ งินพิเศษ จานวน………………...…...............……………………….บาท
(……………………………….........................……………………..) พร้อมดอกเบี้ยของต้นเงินกูพ้ ิเศษ
กรณี ผกู้ พู้ น้ จากสมาชิกภาพของสหกรณ์ฯผูใ้ ห้กู้ ไม่ว่ากรณี ใด ผูก้ ู้ยินยอมให้ผใู้ ห้กู้ หักเงิ นค่าหุ้นชาระหนี้ ให้กบั
ผูใ้ ห้กไู้ ด้ทนั ที
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ข้ อ 16. ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่า ตราบใดที่ผกู้ ยู้ งั ชาระหนี้ให้กบั ผูใ้ ห้กไู้ ม่ครบถ้วน ผูก้ จู้ ะไม่กระทาการใดๆกับหุ้นดังกล่าว
ตาม ข้อ 15. อันเป็ นเหตุให้เสื่ อมเสี ยหรื อลดลงซึ่ งมูลค่าหุ้น
ข้ อ 17. ตราบใดที่ผกู้ ชู้ าระหนี้เงินกูต้ ามสัญญาฉบับนี้ไม่ครบถ้วน ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะไม่นาอสังหาริ มทรัพย์ที่จด
จานองกับผูใ้ ห้กู้ ออกให้ผใู้ ดเช่า หรื อโอนให้ผอู้ ื่น หรื อนาไปจดจานองกับผูอ้ ื่น หรื อทาให้ผใู้ ห้กเู้ สื่ อมเสียสิ ทธิใดๆ อันพึงมี
ต่ออสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งจดจานองเป็ นประกันหนี้ตามสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรื อทั้งหมด เว้นแต่กรณี จาเป็ น แต่
ต้องได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการดาเนินการของผูใ้ ห้กเู้ สี ยก่อน
กรณี ผกู้ นู้ าพันธบัตร หรื อเงินฝาก มาเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูพ้ ิเศษ ผูก้ สู้ ญ
ั ญาว่าจะไม่ถอนเงิ นจากพันธบัตร
หรื อถอนเงินฝากที่นามาค้ าประกันการกูเ้ งินพิเศษ จนกว่าจะชาระหนี้ผใู้ ห้กคู้ รบถ้วน
ข้ อ 18. กรณี ผกู้ ไู้ ม่ปฏิบตั ิตามสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ไม่วา่ ข้อหนึ่งข้อใด ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กเู้ ลิกสัญญาได้ทนั ที
พร้อมเรี ยกให้ผกู้ ชู้ าระหนี้เงินกูค้ ืนให้กบั ผูใ้ ห้กจู้ นครบถ้วนทันที
กรณี ที่ผูก้ ู้ไม่ชาระหนี้ ไม่ว่ากรณี ใด เป็ นเหตุให้ผูใ้ ห้กู้ต้องดาเนิ นการติ ดตามทวงถามหรื อ ดาเนิ นคดี กบั ผูก้ ู้ตาม
กฎหมาย ผูก้ ยู้ ินยอมเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดตามทวงหนี้หรื อการดาเนินคดีท้งั หมด
ข้ อ 19. ผูก้ ขู้ อรับรองว่าข้อความที่ผกู้ ู้ระบุในคาขอกู้เงิ นพิเศษและในหนังสื อสัญญากู้เงิ นพิเศษฉบับนี้ เป็ นความ
จริ งทุกประการ หากผูก้ ปู้ กปิ ดความจริ งอันควรบอกให้แจ้งหรื อให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ จนเป็ นเหตุให้ผใู้ ห้กู้หลงเชื่อ และผูก้ ู้
ได้ไปซึ่ งเงินกู้ ผูก้ อู้ าจถูกดาเนินคดีอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงได้
สัญญากู้เงิ นพิเศษฉบับนี้ ทาขึ้นจานวนสองฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกันทั้งสองฉบับ โดยมอบให้ผกู้ ู้ยึดถือไว้
หนึ่งฉบับ และผูใ้ ห้กยู้ ึดถือไว้หนึ่งฉบับ ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้า
พยาน
ลงชื่อ………………….……………………….ผูก้ ู้
(………………………..………………….)
ลงชื่อ…………………………………………..พยาน
(…………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………..…….……..พยาน
(…………………………..……….……..)
ลงชื่อ………………………….…..…………..ผูเ้ ขียน / พิมพ์
(…………………………………………)
ข้าพเจ้า………………………………………………………………………...…...……ได้รับเงินกูพ้ ิเศษจากผูใ้ ห้กู้
เป็ นจานวนเงิน …………………….………..บาท (…………………………………………………….………) ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ในวันที่………...เดือน…………..…….….……พ.ศ……………
ลงชื่อ………………………………………….ผูก้ แู้ ละผูร้ ับเงินกู้
(…………………………………………….)
( ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯผูใ้ ห้กู้ )
จ่ายถูกต้องแล้ว ลงชื่อ…………………………………………เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ฯผูใ้ ห้กู้
(…………………………………………….)
วันที่……….เดือน…………………………พ.ศ………………..
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หนังสื อยินยอมผู้ก้ ู
เขียนที่…………………………………..
วันที่…….เดือน……………………….พ.ศ…..……
ข้าพเจ้า………………….………….............…………….. มีหนี้เงินกูค้ า้ งชาระอยูก่ บั สหกรณ์ฯ ตามหนังสื อสัญญา
กูเ้ งินพิเศษถูกต้องทุกประการ และยอมรับสภาพหนี้ เงิ นกู้คา้ งชาระดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟแห่ งประเทศไทย
หรื อนายจ้าง หรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับทุกประเภท หักเงิ นได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ ให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อนี้ เรี ยกว่า “สหกรณ์ ” และ
กรณี ที่ขา้ พเจ้าออกจากงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรื องานประจา หรื อปลดเกษียณ หรื อเสี ยชีวิต หรื อลาออกจากการ
เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรื อพ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ และยังมีหนี้
เงิ นกู้คา้ งชาระอยู่กบั สหกรณ์ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหรื อนายจ้างหักเงิ นได้รายเดือน เงิ นเดือน เงิ นค่าตอบแทน
ความชอบในการทางาน เงินชดเชย เงินสงเคราะห์ครั้งเดียว (เงินบาเหน็จ) เงินสงเคราะห์รายเดือน(เงิ นบานาญ) เงิ นบานาญ
ตกทอด เงินสงเคราะห์ตกทอดแก่ทายาท เงินสงเคราะห์ครั้งเดียวตกทอด เงิ นค่าทางานล่วงเวลา เงิ นค่าทางานวันหยุด เงิ น
โบนัส เงิ นเดื อ นๆสุ ดท้าย เงิ นสะสมคืน (ท.ส.ค.) เงิ นสงเคราะห์ แก่ ทายาท โดยยินยอมให้หัก เงิ นที่ ต่ากว่า 20,000 บาท
(สองหมื่ นบาทถ้วน) ซึ่ งเป็ นเงิ นจ่ ายค่าครองชีพตามที่ กฎหมายก าหนด และยินยอมให้หัก เงิ นพึง ได้ทุกประเภทจากการ
รถไฟแห่ ง ประเทศไทย หรื อ นายจ้าง เพื่ อ ชาระหนี้ ให้แก่ สหกรณ์ ฯ จนครบถ้ว น โดยถื อ หนัง สื อ สัญญากู้เ งิ นพิ เ ศษและ
หนังสื อยินยอม ผูก้ ูฉ้ บับนี้เป็ นหลักฐานความยินยอมของข้าพเจ้า เพื่อให้สหกรณ์ฯรับเงิ นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในการรถไฟ
แห่งประเทศไทยหรื อเพื่อให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรื อนายจ้าง ชาระหนี้แทนข้าพเจ้า ความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป
จนกว่าสหกรณ์ฯจะได้รับชาระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาฉบับนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่น โดยมิพกั ต้องฟ้องร้องต่อศาล ในการนี้ ขา้ พเจ้า
ให้ถือว่าหนังสื อยินยอมผูก้ ฉู้ บับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญากูเ้ งินพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิ จรถไฟ
แห่งประเทศไทย จากัด ตามที่ขา้ พเจ้าได้กเู้ งินไป
ลงชื่อ…………………………………..ผูก้ ใู้ ห้ความยินยอม
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(……………………………………..)

ลงชื่อ…………………………………..ผูเ้ ขียน
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………..พยาน
(…………………………………….)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หนังสื อยินยอมคู่สมรสของผู้ก้ ทู ี่จดทะเบียนสมรส หรื อคู่สมรสของผู้ก้ ทู ี่ไม่ ได้ จดทะเบียนสมรส
เขียนที่………………………………
วันที่………..เดือน……………………….พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า ………….…………………………………………… เป็ น  สามี  ภรรยา ที่ชอบด้วยกฎหมาย
ของ ……………………………………………...…..….ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส หภาพแรงงานรั ฐวิ สาหกิ จ
รถไฟแห่งประเทศไทย จากัด เลขทะเบียนที่      ยินยอมให้  สามี  ภรรยา ของข้าพเจ้ากู้เงิ น
กับสหกรณ์ฯ ในกรณี  สามี  ภรรยา ของข้าพเจ้าต้องออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ฯ หรื อออกจากงานการ
รถไฟฯ หรื อเสี ยชีวิต ไม่ว่าเพราะเหตุใด ข้าพเจ้ายินยอมให้การรถไฟฯหักเงินสงเคราะห์ครั้งเดียว เงิ นสงเคราะห์รายเดือน
เงิ นเดือนๆสุ ดท้าย เงิ นตอบแทนความชอบในการทางาน เงิ นสะสมคืน เงิ นชดเชย เงิ นสงเคราะห์แก่ทายาท เงิ นเดือน
เงินค่าทางานล่วงเวลา เงินค่าทางานวันหยุด หรื อเงินอื่นใดตามที่ระบุไว้ในสัญญากูเ้ งินพิเศษ และเงินตามที่ระบุไว้ใน
หน้ าที่ 3 หน้ าที่ 5

หน้าที่ 6

หนัง สื อ ยินยอมผูก้ ู้ ที่ คู่สมรสของข้าพเจ้ามี สิทธิ ได้รั บจากการรถไฟฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงิ นดังกล่าวชาระหนี้ ให้แก่
สหกรณ์ฯ จนครบถ้วน และยินยอมรับผิดร่ วมกับคู่สมรสของข้าพเจ้าในฐานะลูกหนี้ร่วม ในการนี้ ขา้ พเจ้าให้ถือว่าหนังสื อ
ยินยอมคู่สมรสผูก้ ู้ฉบับ นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของสัญญากู้เงิ นพิเศษสหกรณ์ ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิ สาหกิ จรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย จากัด ตามที่คู่สมรสของข้าพเจ้าได้กเู้ งินไป
ลงชื่อ……………………...………..………… คู่สมรสผูก้ ู้
(…………………..…….………………….)
ลงชื่อ……………………………………..……พยาน
(……………………………….…..……….)

ลงชื่อ…………………....………..…………ผูเ้ ขียน
(…………………..…….………………….)
ลงชื่อ…………………………..……………พยาน
(………………..……….………..……….)

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

แผนทีท่ ตี่ ้ งั หลักทรัพย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัวและลายมือชื่อของผูก้ ู้ และเห็นว่าหนังสื อฉบับนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ……………………………………….เจ้าหน้าที่
(…………….…………………………)
วันที่……เดือน……………………พ.ศ………..

ลงชื่อ…………………….….…………….ผูจ้ ดั การ
(……………..……………………….)
วันที่ ………เดือน……………….……พ.ศ.….……
แผ่ นที่ 3 หน้ าที่ 6

หน้าที่ 7

บันทึก
ราคาประเมินกรมที่ดิน
ราคาซื้ อขายปัจจุบนั

ณ วันที่………………………..
 ที่ดิน
 บ้านพร้อมที่ดิน
 อาคารชุด

ตารางวาละ ……………………………..บาท
……………………………..บาท
. ……………………………..บาท
……………………………..บาท

บันทึกการวินิจฉัย
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่……..การประชุมครั้งที่………….วันที่…...เดือน………..........…พ.ศ…….....
มีกรรมการดาเนินการเข้าประชุมพิจารณาคาขอกูเ้ งินพิเศษรายนี้ จานวน……………….……............…………ท่านได้
ลงมติโดยคะแนนเสี ยง…..……………………………………...............………………………………………………
อนุมตั ิเงินจานวน………………………..บาท (………………………………………………..........………)
ผ่อนชาระ………………………………….งวด
โดยมีเงื่อนไข…………….................................................................………………………………………...
ไม่อนุมตั ิ เหตุผลกรณี ไม่อนุมตั ิ…………………………….…………………...........……………………….
……………………………………………………………………………...........……………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………………………
(…………………………………………)
เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ
วันที่………เดือน……………………….พ.ศ……………
หลักฐานประกอบคาขอกู้เงิน
 สาเนาโฉนดที่ดินทุกหน้าจานวน 2 ชุด
 ใบประเมินราคาที่ดิน
 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวพนักงานผูก้ ู้
 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรครอบครัวคู่สมรสผูก้ หู้ รื อสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรสผูก้ ู้
 ทะเบียนสมรส กรณี หย่าใช้ทะเบียนหย่า
 สลิปเงินเดือนๆล่าสุด
เอกสารประกอบการพิจารณา
 แผนที่แสดงที่ต้งั หลักทรัพย์ค้ าประกัน
 หนังสื อสัญญาจะซื้ อจะขายบ้าน / ที่ดิน หรื อยานพาหนะ ( กรณี มีการทาสัญญาจะซื้ อจะขาย )
 รู ปแบบและแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายการก่อสร้างปรับปรุ งอาคาร
 หลักฐานยอดหนี้ กรณี ไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
 แผนงานกรณี กลู้ งทุนประกอบอาชีพ (ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย)
 อื่นๆ…………………………………………………..
คาเตือน โปรดกรอกข้อความในคาขอกูใ้ ห้สมบูรณ์ สหกรณ์ฯจะลงรับคาขอกูต้ ามลาดับเฉพาะผูก้ ูท้ ี่มีเอกสาร
ครบถ้วนตามที่ระบุขา้ งต้นเท่านั้น
แผ่ นที่ 4 หน้ าที่ 7

เรียน สมาชิกสหกรณ์ ฯ ทุกท่ าน
สั ญญาเงินกู้พเิ ศษ (สี ขาว) มีท้ังหมด 10 แผ่ น ดังนี้
- คาขอกู้พเิ ศษ มี 2 แผ่ น (แผ่นแรก หน้ า-หลัง(1-2) , แผ่นที่สอง
หน้ า-หลัง(3-4)
-

สั ญญาเงินกู้มี 4 แผ่ น (2ชุด ,รวมทั้งหมด 8 แผ่น)

