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สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติด 
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

 

 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงนิสามัญ 

(โครงการเงินกู้สามัญสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19   ปี 2565) 
3Bเขียนที!..................................................................  

         วนัที! .............. / ............................. / ................... 
                                                                                                                                              บญัชีเงินกูที้! ......................................................... 
 
            เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ ................................................................ อาย ุ.........ปี เลขที!บตัรประชาชน........................................................                
ทะเบียนสมาชิกเลขที! ....................................                  เป็นพนกังาน บวท.                เป็นเจา้หนา้ที! สอ.บวท.                    
ตาํแหน่ง ............................................................. สงักดั/กองศูนย ์..............................................  เงินเดือน ..................................... บาท  
รายไดอื้!นๆ ...................................................... บาท ประจาํอยู ่ณ ................................................... จงัหวดั ............................................  
ที!อยูปั่จจุบนัเลขที! .....................หมู่ที! .......... ซอย ............................. ถนน ............................. แขวง/ตาํบล ............................................ 
เขต/อาํเภอ ....................................... จงัหวดั ........................................ โทรศพัทที์!ทาํงาน............................. มือถือ................................  
สถานะภาพ               โสด                สมรส        หมา้ย  

ขอทาํหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต้อ่สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี7จะใชค้าํวา่ 
“สหกรณ์” เพื!อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี7  
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ วนัที!ยื!นคาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินสามญันี7  รวมเป็นระยะเวลา................ ปี .............. เดือน  
ปัจจุบนัมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์เป็นเงินจาํนวน .................................. บาท (....................................................................................) 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์จาํนวน .................................... บาท (...................................................................) 
และไดรั้บเงินตามสญัญากูไ้ปครบถว้นแลว้ เพื!อนาํไปใชจ่้าย 1) ............................................................................................................... 
2) ....................................................................................................... 3) ...................................................................................................  
 ขอ้ 4. ขา้พเจ้าตกลงผ่อนชาํระรายเดือนแบบคงต้นพร้อมดอกเบี7 ยภายใน.......................เดือน และให้เสร็จสิ7นไม่เกิน                   
วนัพน้สภาพจากการเป็นพนกังานบริษทัวิทยกุารบินหรือเจา้หนา้ที!สหกรณ์ฯ  เวน้แต่งวดสุดทา้ยขอส่งตามจาํนวนหนี7 ที!เหลืออยูจ่ริง                      
โดยเริ!มชาํระหนี7งวดแรกเดือน................................ พ.ศ............... และชาํระงวดสุดทา้ยเดือน................................ พ.ศ. ......................... 
 ซึ!ง ณ วนัทาํสญัญากูย้มืเงินสหกรณ์ประกาศใชอ้ตัราดอกเบี7ยเงินกูส้ามญัโครงการเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื!อช่วยเหลือผูไ้ดรั้บ 
ผลกระทบ COVID - 19 ปี 2565  อตัราดอกเบี7ยร้อยละ 3.50 ตอ่ปี  และหากภายหลงัจากวนัทาํสญัญากูย้มืเงิน สหกรณ์เห็นสมควรปรับ  
เปลี!ยนอตัราดอกเบี7ยเงินกูเ้พิ!มขึ7นหรือลดลงจากที!กาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินฉบบันี7   ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ปรับเปลี!ยนอตัรา 
ดอกเบี7ยไดโ้ดยทนัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แตอ่ยา่งใด  

เพื!อใหก้ารชาํระหนี7 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยขา้พเจา้จึงไดท้าํหนงัสือแสดงเจตนาใหค้วามยนิยอมหกัเงินไดร้ายเดือนและ/
หรือเงินอื!นใดที!พึงไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดัที!ถึงกาํหนดจ่ายในแตล่ะคราว เพื!อนาํมาชาํระหนี7 เงินกูต้ามสญัญานี7จนเสร็จสิ7น 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี7  เพื!อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูต้ามสญัญานี7  
 5.1  ใชส้มาชิกสหกรณ์ฯ เป็นผูค้ ํ7าประกนัเงินกูเ้ท่ากบัจาํนวนเงินที!ขอกูต้ามสญัญานี7  1 คน  คือ 
 สมาชิกสหกรณ์ ชื!อ………………………….………………………… อาย…ุ..…ปี  ตาํแหน่ง…......…..……...…..….......... 

เงินเดือน………………….บาท รายไดอื้!นๆ …..............บาท สงักดั/กอง/ศูนย…์……….…… ประจาํอยู ่ณ…..…...….….…………… 
       
 

 ................................................... ลงชื!อผูกู้ ้

ผู้กู้จะต้องกรอกเอกสาร 

สัญญาเงินกู้ด้วยลายมือตัวเองเท่านั%น
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 ขอ้ 5.2 ใชทุ้นเรือนหุน้ของขา้พเจา้ที!มีอยูใ่นสหกรณ์ ณ วนัที!ยื!นขอกูเ้ป็นหลกัประกนัการกูย้มืเงินไดไ้ม่เกินร้อยละ 90                 
ของมูลคา่หุน้ส่วนที!เกินจากหลกัประกนัของเงินกูป้ระเภทอื!น  

ขอ้ 5.3 ใชเ้งินฝากประเภทบญัชีที!มีกาํหนดระยะเวลาของขา้พเจา้ที!มีอยูใ่นสหกรณ์ ณ วนัที!ยื!นขอกูเ้ป็นหลกัประกนั                  
การกูย้มืเงินไดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของมูลคา่เงินฝากส่วนที!เกินจากหลกัประกนัของเงินกูป้ระเภทอื!น 

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ในกรณีใดๆ ดงักล่าวที!กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. หรือ ขอ้ 16. หรือตาม 
คณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศที!สหกรณ์ใชอ้ยู ่ณ ขณะทาํสญัญาฉบบันี7  และที!จะมีขึ7นใหม่หรือแกไ้ขเพิ!มเติมในภายหนา้ ใหถื้อ
เป็นส่วนหนึ!งของสญัญาฉบบันี7  

ขอ้ 8. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที!อยูต่ามที!ไดแ้จง้ไวใ้นสญัญานี7  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที     
ขอ้ 9. ตราบใดที!ขา้พเจา้มีหนี7อยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์หส้หกรณ์นาํเงินคา่หุน้ เงินปันผล เงินเฉลี!ยคืน หรือเงินอื!นใด

ที!ขา้พเจา้ไดรั้บไปหกักลบลบหนี7กบัเงินกูที้!ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ได ้เมื!อขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและใหถื้อเอาขอ้สญัญานี7
เป็นการแสดงเจตนาของขา้พเจา้ที!จะยนิยอมใหส้หกรณ์หกักลบลบหนี7ได ้
 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินฉบบันี7  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจรายละเอียดเงื!อนไขตามสญัญานี7โดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื!อ
ตอ่หนา้พยาน  
                                                               ลงชื!อ.............................................. ผูกู้ ้
                                                                                      (.............................................)      
 
                 ลงชื!อ.............................................. พยาน  ลงชื!อ............................................... พยาน 
                                       (..............................................)            (.............................................) 
 

บันทกึการรับ-จ่ายเงนิ 

ขา้พเจา้...................................................................................................... ผูกู้ ้ไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯ ไปครบถว้นแลว้ 
เมื!อวนัที! .….. / ..…. / …….. เป็นเงินจาํนวน ............................... บาท (............................................................................................) 
โอนเขา้บญัชีธนาคาร..................................................สาขา............................................เลขที!บญัชี...................................................... 
รับเช็คเลขที!........................................................................... 

 
ลงชื!อ……………………………………………… 
(………….………..…………………..……) 
เลขที!บตัรพนกังาน/บตัรประชาชนของผูรั้บเงิน 
……………………………………………….. 

ผูกู้ ้/ ผูรั้บเงิน  
วนัที! …... / ……. / ….… 

 
ลงชื!อ …………...…….…………………….. 
(………….………..…………………..……) 
เจา้หนา้ที!ผูจ่้ายเงิน วนัที! …... / ……. / ….… 

 
ลงชื!อ …………...…….…………………….. 
(………….………..…………………..……) 

ผูจ้ดัการ/เหรัญญิก/ผูอ้นุมติัการจ่ายเงิน วนัที! …... / ……. / ….… 
 
 
 
 

U 
................................................... ลงชื!อผูกู้ ้
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คํายนิยอมคู่สมรส 
         เขียนที!............................................................ 
         วนัที!............................................................... 
 
 ขา้พเจา้ นาย , นาง ................................................................................ ในฐานะ สามี / ภรรยา ของผูกู้ ้ยนิยอมใหผู้กู้ ้กูเ้งิน
สามญักบัสหกรณ์ฯ ตามสญัญานี7  จึงไดล้งลายมือชื!อไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยาน 
 
         ลงชื!อ............................................ คูส่มรสผูกู้ ้
                                                                                        (............................................)      
 
                 ลงชื!อ........................................... พยาน       ลงชื!อ.......................................... พยาน 
                                       (............................................)                 (.........................................) 
 

Uเอกสารประกอบการขอกู้ของผู้กู้ มดีงันี% 
     1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
     2. สาํเนาทะเบียนบา้น 
     3.  สาํเนาสลิปเงินเดือนฉบบัประจาํเดือนล่าสุด ก่อนวนัยื!นขอกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน 
     4.  กรณีมีคู่สมรส สมาชิกจะตอ้งใหคู้่สมรสลงลายมือชื!อใหค้วามยินยอม   หากไม่ลงลายมือชื!อใหค้วามยินยอมจะตอ้ง
แสดงใบจดทะเบียนการหยา่ หรือใบมรณะบตัร  มาประกอบการขอกู ้ 
         กรณีสมาชิกมีสถานะโสด ให้เข้าระบบ SAP HRIS -   เลอืก Staff  Self Service   -  เลอืกประวตั ิ -  เลอืกการจดัการ
ข้อมูลส่วนบุคคล  -   เลอืกข้อมูลส่วนบุคคล   จะแสดงสถานภาพโสด สมาชิก จะต้อง Print   Screen และเซ็นรับรอง 
     5. หลกัฐานการขอเปลี!ยนชื!อ หรือชื!อสกลุ   
     6. หลกัฐานอื!นใดที!คณะกรรมการเห็นสมควรร้องขอ 
Uหมายเหตุ UU UU  1. เอกสารดงักล่าวต้องได้รับรองความถูกต้องตามเงืHอนไขทีHสหกรณ์ฯ กาํหนด 

                  2. ผู้กู้จะต้องเป็นผู้กรอกรายละเอยีดในสัญญาเงนิกู้ด้วยตน โดยเฉพาะวงเงนิทีHขอกู้พร้อมทั%งลงลายมอืชืHอกาํกบั

ในตอนท้ายสัญญาเงินกู้ทุกหน้า  
 

บันทกึผู้ช่วยเหลอืงานสหกรณ์ (สําหรับผู้ปฏบิัตหิน้าทีHประจาํ ณ ศูนย์ฯ ต่างจงัหวดัเท่านั%น) 
1. ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารประกอบการขอกูเ้งินสามญัแลว้ เห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามที!สหกรณ์กาํหนด  
2. ผูกู้แ้ละผูค้ ํ7าประกนั ไดล้งลายมือชื!อในคาํขอกู,้หนงัสือสญัญาเงินกูแ้ละหนงัสือสญัญาคํ7าประกนัครบถว้นแลว้ 
3. คาํชี7แจงอื!น ๆ .....................................................................................................................................................................................  
 

 
 

0Bบันทกึเจ้าหน้าทีHสหกรณ์ฯ 
 

................................................... ลงชื!อผูกู้ ้

ลงชื!อ........................................................................ผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์ฯ  
    (.........................................................................)  

        วนัที!บนัทึก............./................./.................... 
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                                                          1BU
1BU 1BU

1BU 
U 

หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอืHนใด เพืHอชําระหนี% หรือภาระผกูพนัอืHนใดทีHมีต่อ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 
 

                                                                                                                           เขียนที!.................................................................. 
      วนัที!..................................................................... 

 

  โดยหนังสือฉบบันี7 ขา้พเจา้...................................................................................................................................
ตาํแหน่ง.............................................................................................สังกดั/กอง.......................................................และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขที!....................................... 
  ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี7มอบใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื!อแสดงวา่ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั ซึ! งเป็นนายจา้ง/หน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื!นใดที!ถึงกาํหนดจ่ายให้แก่ขา้พเจา้นั7น 
เพื!อชาํระหนี7หรือภาระผูกพนั อื!นที!มีต่อสหกรณ์ฯ เช่น ค่าหุ้น หนี7 เงินกู ้หนี7 ในฐานะผูค้ ํ7 าประกนั เงินฝาก ค่าเบี7 ยประกนัชีวิต เงินเขา้
ร่วมทุนช่วยเหลือผูค้ ํ7าเงินกูส้ามญั  คา่ธรรมเนียมและอื!นๆ เป็นอนัดบัแรกถดัจาก หนี7ภาษีอากร กองทุนสาํรองเลี7ยงชีพ กฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม โดยอาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ!มเติม(ฉบบั
ที! 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 จนกวา่หนี7หรือภาระผกูพนันั7นจะระงบัสิ7นไป และการแสดงเจตนายินยอมของขา้พเจา้นี7 มิอาจจะถอนคืน
ได ้เวน้แตส่หกรณ์ฯ จะใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยินยอมฉบบันี7  ดีแลว้  จึงไดล้งลายมือชื!อไว้
เป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 

 

ลงชื!อ..............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
         (.............................................................) 

 

ลงชื!อ.............................................พยาน   ลงชื!อ.............................................พยาน 
        (............................................)                         (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ................................................... ลงชื!อผูกู้ ้



สหกรณอ์อมทรพัยบ์รษัิทวิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จาํกดั 

วนัที!.............................................................. 

เรื!อง ประกนัชีวติ 

  ชื!อ.............................................สกลุ...........................................ทะเบียนเลขที!......................................... 

สมาชิกกูเ้งินเป็นจาํนวน..............................................บาท  ตอ้งทาํประกนัเพิ!มเป็นจาํนวนเงิน............................................บาท 

ประกันชวีิตกลุ่ม (บรษัิททิพยประกนัชีวติ จาํกดั ) ประกันสนิเช ื�อ  (บรษัิททิพยประกนัชีวติ จาํกดั) 

-.วงเงินเดิม………………………………………………………......…………บาท -.วงเงินเดิม…………………………………………………........………….บาท 

/.ความคุม้ครอง/สนิไหมทดแทน /.ความคุม้ครอง/สนิไหมทดแทน 

   คุม้ครองการเสยีชีวิต               - เทา่ของทนุประกนั          คุม้ครองการเสยีชีวิตทกุกรณีได ้    - เทา่ของทนุประกนั 

   คุม้ครองการเสยีชีวิตอบุตัิเหต ุ / เทา่ของทนุประกนั    คุม้ครอง กรณีทพุพลภาพสิ 3นเชิงถาวร ตามสดัสว่นระบไุมเ่กิน 

   - เทา่ของทนุประกนั 

   คุม้ครองการเสยีชีวิตอบุตัิเหต ุ 5 เทา่ของทนุประกนัจากภยัสาธารณะ  

5.การตรวจสขุภาพ 5.การตรวจสขุภาพ 

   วงเงินที!ทาํเกิน 7,999,999 บาท  ตอ้งตรวจสขุภาพ    ไมต่อ้งตรวจสขุภาพ 

:.ผูกู้อ้าย ุ<9 ปี ทาํประกนัชีวิตไดส้งูสดุไมเ่กิน  <,999,999 บาท :.ผูกู้ต้อ้งมีอายรุะหวา่ง /9 ปี ณ วนัที!สมคัรขอเอาประกนั แตไ่มเ่กิน 

   <9 ปีบรบิรูณ ์ ทาํประกนัไดส้งูสดุไมเ่กิน 7,999,999 บาท 

7.สมาชิกอายเุกิน <9 ปี แตไ่มเ่กิน =9 ปี  ทนุประกนั  799,999 บาท 7.คุม้ครองถึงอาย ุ<9 ปีบรบิรูณ ์

?.คา่เบี 3ยประกนั :.5? บาท ตอ่ทนุประกนั -,999 บาท  ?.คา่เบี 3ยประกนั  5.59 บาท ตอ่ทนุประกนั -,999 บาท  

   เช่น ทนุประกนั  /,999,999 * :.5?/-,999 = =,</9 บาท ตอ่ปี    เช่นทนุประกนั  /,999,999 * 5.59/-,999 = ?,?99 บาทตอ่ปี 

<.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม………………………………….......………………..บาท <.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม …………………………………………………..บาท 
 

   ...........................................................   ลงชื!อ........................................................... 

         (นางสาวปัทมาพร  รตันสวุรรณ)                          (........................................................) 

           ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ    สมาชิกเลขที!............................................... 

      ผูต้รวจสอบขอ้มลู                       ผูเ้อาประกนั 

 

ส่วนเจ้าหน้าท ี� 
หนี 3เงินกูส้ามญั ……………….……………… ทุนประกนั เดิม ต้องทาํเพ ิ�ม 

หนี 3เงินกูพิ้เศษบา้น/รถยนต ์ ………………….…………… ทิพยประกนัชีวติ (กลุม่)                                         ………………………….. ………………………….. 

หนี 3เงินกูอ้ื!นๆ (ที!ตอ้งทาํประกนั) 
…………………………….. ทิพยประกนัชีวติ(สนิเชื!อ)        ………………………….. ………………………….. 

รวมเป็นจาํนวนเงิน ………………….…………… หมายเหต.ุ.......................................................................................... 
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