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สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติด 
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

 

 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 
(โครงการเงินกู้สามัญเพื�อช่วยเหลอืผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19) 

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. ขา้พเจา้ตกลงผอ่นชาํระรายเดือนแบบคงตน้พร้อมดอกเบี7ยภายใน.......................เดือน ใหเ้สร็จสิ7นภายใน 24 เดือนและ
หรือไม่เกินวนัพน้สภาพจากการเป็นพนกังานบริษทัวิทยกุารบินหรือเจา้หนา้ที!สหกรณ์ฯ  เวน้แต่งวดสุดทา้ยขอส่งตามจาํนวนหนี7 ที!
เหลืออยูจ่ริง โดยเริ!มชาํระหนี7งวดแรกเดือน.................................... พ.ศ.................... และชาํระงวดสุดทา้ยเดือน..................................... 
พ.ศ. ................................ 
 ซึ! ง ณ วนัทาํสัญญากูย้ืมเงินสหกรณ์ประกาศใช้อัตราดอกเบี7 ยเงินกู้สามัญ (โครงการเงินกูส้ามญัเพื!อช่วยเหลือผูไ้ด้รับ
ผลกระทบ COVID-19) ร้อยละ 3.50 ต่อปี และหากภายหลงัจากวนัทาํสัญญากูย้ืมเงิน สหกรณ์เห็นสมควรปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี7 ย
เงินกูเ้พิ!มขึ7นหรือลดลงจากที!กาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินฉบบันี7  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี7ยไดโ้ดยทนัที โดย
ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แตอ่ยา่งใด  

เพื!อใหก้ารชาํระหนี7 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ขา้พเจา้จึงไดท้าํหนงัสือแสดงเจตนาให้ความยินยอมหักเงินไดร้ายเดือนและ/
หรือเงินอื!นใดที!พึงไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดัที!ถึงกาํหนดจ่ายในแตล่ะคราว เพื!อนาํมาชาํระหนี7 เงินกูต้ามสญัญานี7จนเสร็จสิ7น 

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

ผู้กู้จะต้องกรอกเอกสาร 

สัญญาเงินกู้ด้วยลายมือตัวเองเท่านั'น
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 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ในกรณีใดๆ ดงักล่าวที!กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. หรือ ขอ้ 16. หรือตาม
ระเบียบ วา่ดว้ย เงินกูส้ามญั ใหถื้อวา่เงินกูส้ามญัตามสญัญานี7 เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ7นเชิงพร้อมทั7งดอกเบี7ย คา่ปรับ คา่สินไหม
ทดแทนตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี7  โดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาที!ใหไ้วใ้นสญัญาแตอ่ยา่งใด  

ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมผกูผนัตนตามหนงัสือขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินนี7 ทุกประการ และยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
คณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศที!สหกรณ์ใชอ้ยู ่ณ ขณะทาํสญัญาฉบบันี7  และที!จะมีขึ7นใหม่หรือแกไ้ขเพิ!มเติมในภายหนา้ ใหถื้อ
เป็นส่วนหนึ!งของสญัญาฉบบันี7  

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที!อยูต่ามที!ไดแ้จง้ไวใ้นสญัญานี7  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที     
ขอ้ 8. 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 มดีังนี' 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน , 2. สาํเนาทะเบียนบา้น , 3. สาํเนาสลิปเงินเดือนฉบบัประจาํเดือน
ล่าสุด ก่อนวนัยื!นขอกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน , 4. หลกัฐานการขอเปลี!ยนชื!อ หรือชื!อสกลุ หรือใบหยา่ 
 (ถา้มี) , 5. หลกัฐานอื!นใดที!คณะกรรมการเห็นสมควรร้องขอ 
UหมายเหตุU  1. เอกสารดงักล่าวตอ้งไดรั้บรองความถูกตอ้งตามเงื!อนไขที!สหกรณ์ฯ กาํหนด 
                  2. ผูกู้จ้ะตอ้งเป็นผูก้รอกรายละเอียดในสญัญาเงินกูด้ว้ยตน โดยเฉพาะวงเงินที!ขอกูพ้ร้อมทั7งลงลายมือชื!อกาํกบัใน
ตอนทา้ยสญัญาเงินกูทุ้กหนา้  

                  3. กรณสีลปิเงินได้รายเดือนของสมาชิก ปรากฏสถานะ M คู่สมรสไม่มเีงินได้   หรือ 

N คู่สมรสมเีงินได้  สมาชิกจะต้องให้คู่สมรสลงลายมอืชื�อให้ความยนิยอม   หากไม่ลงลายมอืชื�อให้

ความยนิยอมจะต้องแสดงใบจดทะเบียนการหย่ามาประกอบ  
 

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

 
 

0Bบันทกึเจ้าหน้าที�สหกรณ์ฯ 
 

 

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

        วนัที!บนัทึก............./................./.................... 
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หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื�นใด เพื�อชําระหนี' หรือภาระผกูพนัอื�นใดที�มีต่อ 

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 ้


