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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. ขา้พเจา้ประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ จาํนวน  .................................... บาท (...............................................................) 
เพื�อนาํไปใชจ่้าย 1) ............................................................................................ 2) ................................................................................... 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ตกลงจะผอ่นชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี:ยคืนใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ตามคาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินฉุกเฉินนี:   ใหเ้สร็จสิ:น 
ภายในเวลา ............ เดือนๆ ละ ........................................ บาท (.............................................................................................................)  
โดยทาํหนงัสือใหค้วามยนิยอมหกัเงินไดร้ายเดือนและ/หรือเงินอื�นใดที�ไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดัที�ถึงกาํหนดจ่าย  เพื�อนาํมาชาํระ
หนี: ที�เกิดขึ:นตามสญัญานี:  และเริ�มส่งชาํระหนี:งวดแรกเดือน................................. พ.ศ. .................... เป็นตน้ไป 
 ในกรณีที�สหกรณ์ฯ เห็นสมควรพิจารณาปรับเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ยเงินกูเ้พื�อเหตุฉุกเฉินหรือคา่ปรับ ขา้พเจา้ยนิยอมให้
สหกรณ์ฯ ปรับเปลี�ยนอตัราดอกเบี:ยหรือคา่ปรับไดต้ามที�เห็นสมควร โดยสหกรณ์ฯ ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แต่
อยา่งใด และขา้พเจา้จะไม่โตแ้ยง้หรือยกเป็นขอ้ตอ่สูใ้ดๆ ทั:งสิ:น  
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้ายจา้งดาํเนินการหกัเงินไดร้ายเดือน เพื�อชาํระหนี: เงินกูต้ามสญัญานี: ส่งตอ่ใหก้บัสหกรณ์ฯ 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ สามารถตรวจสอบรายการเงินไดป้ระจาํเดือนจากนายจา้ง เพื�อใชป้ระกอบการพิจารณาคาํ
ขอกูเ้งินที�ใหไ้วก้บัสหกรณ์ฯ 

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ในกรณีใดๆ ดงักล่าวที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. หรือ ขอ้ 16. หรือตาม
ระเบียบ วา่ดว้ยเงินกู ้เพื�อเหตุฉุกเฉิน ใหถื้อวา่เงินกูต้ามสญัญานี: เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ:นเชิงพร้อมทั:งดอกเบี:ยและ/หรือคา่ปรับ
ในทนัที โดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้วใ้นสญัญาแตอ่ยา่งใด  

7. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ หกัเงินรางวลัพิเศษที�ขา้พเจา้มีสิทธิพึงไดรั้บจากบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทยจาํกดั 

หรือสหกรณ์ฯ เพื�อนาํมาชาํระหนี: เท่ากบัจาํนวนส่วนที�คา้งส่งงวดชาํระหนี:  
8. ขา้พเจา้ยนิยอมผกูพนัตนตามหนงัสือขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินนี: ทุกประการ และยนิยอมปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัหรือมติ

ของคณะกรรมการดาํเนินการตามที�สหกรณ์ฯ ประกาศใชอ้ยู ่ณ ขณะทาํสญัญาฉบบันี:  และที�จะมีขึ:นใหม่หรือแกไ้ขเพิ�มเติมในภายหนา้ 
ใหถื้อเป็นส่วนหนึ�งของสญัญาฉบบันี:   
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 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินฉบบันี(  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจรายละเอียดเงื+อนไขตามสญัญานี(โดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื+อตอ่ 
            หนา้พยาน 

ลงชื+อ........................................................ ผูกู้ ้
  (........................................................) 

 
                     ลงชื+อ.........................................................พยาน                                                    ลงชื+อ...................................................พยาน        
                              (.......................................................)                                                                     (..................................................) 
 

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 
                                      (.................................................)            (..................................................) 

 

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� …... / ……. / ….… 

 
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 
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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  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยนิยอมฉบบันี:  ดีแลว้  จึงไดล้งลายมือชื�อไว้
เป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 

 

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

 

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

 
 
 


