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 เขียนที�...........................................................
  วนัที� ............. /......................... /.................... 

                                                                                                                      หนงัสือสญัญาเงินกูเ้ลขที�............................... 
 
            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� ......................... หมูที่� .......... 
ซอย ................................. ถนน .................................. แขวง/ตาํบล .............................................. เขต/อาํเภอ ........................................ 
จงัหวดั .................................................. โทรศพัทที์�ทาํงาน............................................. มือถือ.............................................  
สถานะภาพ               โสด                สมรส        หมา้ย 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ประสงคข์อกูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉิน ATM จากสหกรณ์ฯ เป็นวงเงินจาํนวน  ................................................... บาท 
(.....................................................................................) เพื�อนาํไปใชจ่้ายดงันี<  1)..................................................................................... 
2)........................................................................................ 

ขอ้ 3.โดยขา้พเจา้ขอรับเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินผา่นระบบ ATM ของธนาคารคูส่ญัญา ซึ�งมีชื�อของขา้พเจา้เป็นเจา้ของบญัชี ทั<ง
สองฝ่ายไดท้าํความตกลงกนัไวด้งันี<  

3.1 ขา้พเจา้ขอใหส้หกรณ์ฯ หกัเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน ATM ที�ขา้พเจา้คา้งชาํระครั< งหลงัสุดออกจากเงินกูต้ามขอ้ 2.  
ก่อน แลว้นาํเงินตามวงเงินกูที้�เหลือไปเขา้บญัชีของสหกรณ์ฯ ณ ธนาคารคูส่ญัญาเพื�อรอไวเ้ตรียมจ่ายเมื�อขา้พเจา้ตอ้งการ 

3.2 เมื�อขา้พเจา้ตอ้งการใชเ้งินกูจ้าํนวนเท่าใดก็ไดแ้ตไ่ม่เกินวงเงินกูต้ามขอ้ 2. ก็จะทาํรายการกูที้�ตู ้ATM ของ
ธนาคารคูส่ญัญาเพื�อโอนเงินจากบญัชีของสหกรณ์ฯ ไปเขา้บญัชีของขา้พเจา้บญัชีเลขที�................................................... และถอนเงิน
จากบญัชีออมทรัพยจ์ากตู ้ATM ของทุกธนาคารใชต่้อไป การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีของขา้พเจา้ในวนัใดใหถื้อเป็นหลกัฐานวา่ขา้พเจา้
ไดรั้บเงินจากสหกรณ์ฯ ในวนันั<นแลว้ 

3.3 ขา้พเจา้ยนิยอมเสียคา่ธรรมเนียม และคา่ใชจ่้ายตามระเบียบและวธีิการของธนาคารคูส่ญัญาและสหกรณ์ฯ เป็น
ผูก้าํหนด 

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ตกลงวา่จะชาํระหนี< เป็นงวดรายเดือนภายในวนัที�ไดรั้บเงินเดือนจากตน้สงักดั จนกวา่จะชาํระหนี< เสร็จสิ<น โดย
ขา้พเจา้จะตอ้งผอ่นชาํระเงินตน้คงเหลือพร้อมดอกเบี<ยคืนใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ใหเ้สร็จสิ<นไม่เกินจาํนวน 24 งวด /เดือน โดยทาํหนงัสือให้
ความยนิยอมหกัเงินไดร้ายเดือนและ/หรือเงินอื�นใดที�ไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดัที�ถึงกาํหนดจ่าย เพื�อนาํมาชาํระหนี< ที�เกิดขึ<นตาม
สญัญานี<  และเริ�มส่งชาํระหนี<งวดแรกเดือน................................. พ.ศ. .................... เป็นตน้ไป 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมจ่ายดอกเบี<ยและคา่ปรับตามอตัราดอกเบี<ยที�สหกรณ์ฯ กาํหนด โดยจะจ่ายดอกเบี<ยและคา่ปรับจากเงิน
ตน้คา้งชาํระเป็นรายวนั ทั<งนี<  ในกรณีที�สหกรณ์ฯ มีการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี<ยหรือคา่ปรับ โดยประกาศสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้ยนิยอม
ใหส้หกรณ์ฯ คิดดอกเบี<ยและคา่ปรับ ตามอตัราที�เปลี�ยนแปลงใหม่ทนัทีโดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้หรือไดรั้บความยนิยอมจาก
ขา้พเจา้แตอ่ยา่งใด และขา้พเจา้จะไม่โตแ้ยง้หรือยกเป็นขอ้ตอ่สูใ้ดๆ ทั<งสิ<น 
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ขอ้ 6. ถา้ขา้พเจา้ชาํระหนี<ไดต้ามหนงัสือกูนี้<  และไม่กระทาํการใดๆ ที�ผิดตอ่ระเบียบ/มติของสหกรณ์ฯ ทุกสิ<นวนัทาํการวนั

สุดทา้ยของเดือนสหกรณ์ฯ จะตอ้งส่งเงินตน้เท่ากบัจาํนวนที�ขา้พเจา้ไดช้าํระคืนแก่สหกรณ์ฯ แลว้ เพื�อไวบ้ริการแก่ขา้พเจา้ใหเ้ตม็ตาม
วงเงินใน ขอ้ 2. 

ขอ้ 7. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบรายการเงินไดป้ระจาํเดือนจากนายจา้ง เพื�อใชป้ระกอบการพิจารณาคาํ
ขอกูเ้งินที�ใหไ้วก้บัสหกรณ์ฯ 

ขอ้ 8. ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ในกรณีใดๆ ดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. หรือ ขอ้ 16. หรือตาม
ระเบียบ วา่ดว้ย เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน ใหถื้อวา่เงินกูต้ามสญัญานี< เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ<นเชิงพร้อมทั<งดอกเบี<ยและ/หรือคา่ปรับ
ในทนัที โดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้วใ้นสญัญาแตอ่ยา่งใด  

ขอ้ 9. ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตนตามหนงัสือขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินนี< ทุกประการ และยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือ
มติของคณะกรรมการดาํเนินการตามที�สหกรณ์ฯ ประกาศใชอ้ยู ่ณ ขณะทาํสญัญาฉบบันี<  และที�จะมีขึ<นใหม่หรือแกไ้ขเพิ�มเติมในภาย
หนา้ ใหถื้อเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาฉบบันี<   

ขอ้ 10. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ หกัเงินรางวลัพิเศษที�ขา้พเจา้มีสิทธิพึงไดรั้บจากบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย
จาํกดั หรือสหกรณ์ฯ เพื�อนาํมาชาํระหนี< เท่ากบัจาํนวนส่วนที�คา้งส่งงวดชาํระหนี<  

ขอ้ 11. ในกรณีที�ขา้พเจา้ยงัคงมีหนี< เงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉิน ATM ตามสญัญาเงินกู ้และขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอยื�นกู้
ประเภทอื�นๆ กบัสหกรณ์และเมื�อขา้พเจา้ไดรั้บการอนุมติัใหกู้ต้ามคาํขอกูเ้งินประเภทอื�นๆใหส้หกรณ์นาํเงินที�ขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัใหกู้้
จากการคาํขอกูป้ระเภทอื�นๆนั<นหกักลบลบหนี<โดยนาํมาชาํระใหแ้ก่สหกรณ์ฯตามสญัญากูเ้งิน เพื�อเหตุฉุกเฉินนี<  เช่นนี< ใหถื้อวา่สญัญา
เงินกูเ้พื�อเหตฉุุกเฉินที�มีนี<อยูร่ะงบัไป 

ขอ้ 12. เมื�อสหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้ ไม่วา่จะทาํการจ่ายดว้ยเงินสด เช็ค หรือโดยวธีิโอนเงินเขา้บญัชีที�ขา้พเจา้หรือ
บญัชีอื�นใดที�ขา้พเจา้ไดแ้จง้ตอ่สหกรณ์ฯ ตามวตัถุประสงค ์เป็นจาํนวนเท่าที�คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ อนุมติัใหกู้ไ้ด ้ใหถื้อ
วา่ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้าํนวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้นและใหถื้อวา่เอกสารการรับเงินเป็นส่วนหนึ�งของสญัญานี<  

 

 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินฉบบันี<  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจรายละเอียดเงื�อนไขตามสญัญานี<โดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื�อตอ่ 
            หนา้พยาน 
 

ลงชื�อ........................................................ ผูกู้ ้
  (........................................................) 

 
                     ลงชื�อ.........................................................พยาน                                                    ลงชื�อ...................................................พยาน        
                              (.......................................................)                                                                     (..................................................) 
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คาํยนิยอมคู่สมรส 
 

         เขียนที�............................................................ 
         วนัที�............................................................... 
 
 ขา้พเจา้ นาย / นาง ................................................................................ ในฐานะ สามี / ภรรยา ของผูกู้ ้ยนิยอมใหผู้กู้ ้กูเ้งิน
เพื�อเหตุฉุกเฉินกบัสหกรณ์ฯ ตามสญัญานี<  จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยาน 
 
                  ลงชื�อ.................................................. คูส่มรสผูกู้ ้
                                                                                   (..................................................)      
 
                             ลงชื�อ.................................................. พยาน  ลงชื�อ.................................................... พยาน 
                                      (.................................................)            (..................................................) 

 
 

เอกสารประกอบการขอกู้ของผู้กู้ มดีงันี� 
1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
2. สาํเนาทะเบียนบา้น  
3. สาํเนาสลิปเงินเดือนฉบบัประจาํเดือนล่าสุด ก่อนวนัยื�นขอกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน  
4. หลกัฐานการขอเปลี�ยนชื�อ หรือชื�อสกลุ หรือใบหยา่ (ถา้มี)  
5. หลกัฐานอื�นใดที�คณะกรรมการเห็นสมควรร้องขอ 
หมายเหต ุ เอกสารดงักล่าวตอ้งไดรั้บรองความถูกตอ้งตามเงื�อนไขที�สหกรณ์ฯ กาํหนด 

 
 

�����	��������� ���	!"#$ 
รายการเกี"ยวกบัวงเงินกูข้องผูข้อกู ้

เงินเดือนและ 
รายไดอื้"นๆ (บาท) 

คา่งวดฉุกเฉิน 
(บาท) 

คา่งวดสามญั 
(บาท) 

คา่งวดกูพิ้เศษ 
(บา้น/รถยนต)์ 

(บาท) 

รวมรายการหกั 
(บาท) 

เงินไดร้ายเดือน 
คงเหลือ ( % ) 

 
ตรวจสอบแลว้ไดรั้บอนุมติัเงินกูท้ั<งสิ<น .............................................................................................................................................................. 
ขอ้ชี2แจงอื"น ๆ ..................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื"อ................................................ ผูต้รวจสอบ 
                                                                                       (..............................................) 
                                                                                         ......... / ................ / ..............              



 - 4 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทกึการวนิิจฉัย 

 
ลงชื�อ …………...…….…………….................ผูบ้นัทึกสญัญา 
      (………….………..…………………..……) 
                    วนัที� …... / ……. / ….… 

 
ลงชื�อ …………...…….……………………..ผูอ้นุมติัสญัญา 

            (………….………..…………………..…) 
             คณะกรรมการเงินกู/้ประธาน/เลขานุการ 
                        วนัที� …... / ……. / ….… 

บันทกึการรับ-จ่ายเงนิ 

ขา้พเจา้.....................................................................เลขที�บตัรพนกังาน/บตัรประชาชน ……………………………………ผูกู้/้ผูรั้บเงิน 
ไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯ ไปครบถว้นแลว้เมื�อ วนัที� …... / ……. / ….… โดย 

เงินสด 
เช็คธนคาร...............................................เลขที�เช็ค....................................... 
โอนเขา้บญัชีธนาคาร...................................... สาขา...............................................เลขบญัชี................................................... 

เป็นเงินจาํนวน ............................... บาท (......................................................................................................)  
 

ลงชื�อ …………...…….……………………..ผูกู้ ้/ ผูรั้บเงิน 
                                                                  (………….………..…..…………..……) 
                                                                              วนัที� …... / ……. / ….… 

 
ลงชื�อ …………...…….…………………...........ผูจ่้ายเงิน 

           (………….………..…………………..……) 
                         วนัที� …... / ……. / ….… 

 
ลงชื�อ …………...…….……………………..ผูอ้นุมติัการจ่ายเงิน 

         (………….………..………………..……) 
                            ผูจ้ดัการ/เหรัญญิก 
                       วนัที� …... / ……. / ….… 
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หนังสือแสดงความยนิยอมให้หกัเงนิเดอืนหรือค่าจ้าง หรือเงนิอื'นใด เพื'อชําระหนี� หรือภาระผูกพนัอื'นใดที'มต่ีอสหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

 

                                                                                                                                      เขียนที�................................................................. 
      วนัที�..................................................................... 

 

  โดยหนังสือฉบบันี< ขา้พเจา้...................................................................................................................................
ตาํแหน่ง.............................................................................................สังกดั/กอง.......................................................และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขที�....................................... 
  ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี<มอบใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื�อแสดงวา่ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั ซึ� งเป็นนายจา้ง/หน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื�นใดที�ถึงกาํหนดจ่ายให้แก่ขา้พเจา้นั<น 
เพื�อชาํระหนี<หรือภาระผูกพนั อื�นที�มีต่อสหกรณ์ฯ เช่น ค่าหุ้น หนี< เงินกู ้หนี< ในฐานะผูค้ ํ< าประกนั เงินฝาก ค่าเบี< ยประกนัชีวิต ค่าเบี< ย
ประกนัภยัผูค้ ํ< าประกนั  ค่าธรรมเนียมและอื�นๆ เป็นอนัดับแรกถดัจาก หนี< ภาษีอากร กองทุนสํารองเลี<ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสังคม โดยอาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ�มเติม(ฉบบัที� 
2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 จนกวา่หนี<หรือภาระผกูพนันั<นจะระงบัสิ<นไป และการแสดงเจตนายนิยอมของขา้พเจา้นี< มิอาจจะถอนคืนได ้
เวน้แตส่หกรณ์ฯ จะใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยินยอมฉบบันี<  ดีแลว้  จึงไดล้งลายมือชื�อไว้
เป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 

 

ลงชื�อ..............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 
         (.............................................................) 

 

ลงชื�อ.............................................พยาน   ลงชื�อ.............................................พยาน 
        (............................................)                         (............................................) 

 
 
 


