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สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติด 
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

 

 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 
 

3Bเขียนที!..................................................................  
         วนัที! .............. / ............................. / ................... 
                                                                                                                                              บญัชีเงินกูที้! ......................................................... 
 
            เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั 

 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ ................................................................ อาย ุ.........ปี เลขที!บตัรประชาชน........................................................                
ทะเบียนสมาชิกเลขที! .........................        เป็นพนกังาน บวท.         เป็นเจา้หนา้ที! สอ.บวท.         สมาชิกผูเ้กษียณ           
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!งตอ่ไปในสญัญานี8จะใชค้าํวา่ 
“สหกรณ์” เพื!อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี8  
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ณ วนัที!ยื!นคาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินสามญันี8  รวมเป็นระยะเวลา................ ปี .............. เดือน  
ปัจจุบนัมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์เป็นเงินจาํนวน .................................. บาท (....................................................................................) 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์จาํนวน .................................... บาท (...................................................................) 
และไดรั้บเงินตามสญัญากูไ้ปครบถว้นแลว้ เพื!อนาํไปใชจ่้าย 1) ............................................................................................................... 
2) ....................................................................................................... 3) ...................................................................................................  
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ตกลงผอ่นชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบี8ยคืนใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กนั งวดละ ........................ บาท 
(.....................................................................................) รวม ...................... งวด เวน้แตง่วดสุดทา้ยขอส่งตามจาํนวนหนี8 ที!เหลืออยูจ่ริง 
โดยเริ!มชาํระหนี8งวดแรกเดือน................................... พ.ศ. .................... และชาํระงวดสุดทา้ยเดือน................................. พ.ศ. .............. 
 ซึ!ง ณ วนัทาํสญัญากูย้มืเงินสหกรณ์ประกาศใชอ้ตัราดอกเบี8ยเงินกูส้ามญัร้อยละ ...................... ตอ่ปี และหากภายหลงัจากวนั
ทาํสญัญากูย้มืเงิน สหกรณ์เห็นสมควรปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี8ยเงินกูเ้พิ!มขึ8นหรือลดลงจากที!กาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินฉบบันี8  
ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี8ยไดโ้ดยทนัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แตอ่ยา่งใด  

เพื!อใหก้ารชาํระหนี8 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ขา้พเจา้จึงไดท้าํหนงัสือแสดงเจตนาใหค้วามยนิยอมหกัเงินไดร้ายเดือนและ/
หรือเงินอื!นใดที!พึงไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดัที!ถึงกาํหนดจ่ายในแตล่ะคราว เพื!อนาํมาชาํระหนี8 เงินกูต้ามสญัญานี8จนเสร็จสิ8น 

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

 

ผู้กู้จะต้องกรอกเอกสาร 

สัญญาเงินกู้ด้วยลายมือตัวเองเท่านั�น
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 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัอยา่งหนึ!งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี8  เพื!อใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูต้ามสญัญานี8  
 5.1 ทุนเรือนหุน้ที!มีอยูใ่นสหกรณ์ฯ ณ วนัขอยื!นกู ้จาํนวน............................... บาท (...............................................................) 

5.2 เงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  
ลาํดบัที! ประเภทบญัชีเงินฝาก เลขที!บญัชี จาํนวนเงินที!คิดเป็นหลกัประกนัตามระเบียบ 
    
    
    

5.3 พนัธบตัรรัฐบาล เลขที!...................................................... จาํนวน............................... บาท (............................................) 
ผูอ้อกธนบตัร............................................... วนัที!ออก.................................................. วนัครบกาํหนด................................................... 

5.4 กรณีใชส้มาชิกสหกรณ์เป็นผูค้ ํ8าประกนัเงินกูเ้ท่ากบัจาํนวนเงินที!ขอกูต้ามสญัญานี8  
1) สมาชิกสหกรณ์ ชื!อ………………………………………… อาย…ุ..…ปี  ตาํแหน่ง…......…..……...…..…..... 

เงินเดือน………………….บาท รายไดอื้!นๆ …..............บาท สงักดั/กอง/ศูนย…์……….…… ประจาํอยู ่ณ…..…...….….…………… 
2) สมาชิกสหกรณ์ ชื!อ…………..……………………………. อาย…ุ……ปี  ตาํแหน่ง……….........………….... 

เงินเดือน………………….บาท รายไดอื้!นๆ …………................บาท สงักดั/กอง/ศูนย…์……………. ประจาํอยู ่ณ………...….……. 
3) สมาชิกสหกรณ์ ชื!อ…………..……………………………. อาย…ุ……ปี  ตาํแหน่ง...………......……...……. 

เงินเดือน………………….บาท รายไดอื้!นๆ ……………………บาท สงักดั/กอง/ศูนย…์……………. ประจาํอยู ่ณ…………....……. 
4) สมาชิกสหกรณ์ ชื!อ…………..……………………………. อาย…ุ……ปี  ตาํแหน่ง...………......……...……. 

เงินเดือน………………….บาท รายไดอื้!นๆ ……………………บาท สงักดั/กอง/ศูนย…์……………. ประจาํอยู ่ณ…………....……. 
5) สมาชิกสหกรณ์ ชื!อ…………..……………………………. อาย…ุ……ปี  ตาํแหน่ง…...……......……...……. 

เงินเดือน………………….บาท รายไดอื้!นๆ ……………………บาท สงักดั/กอง/ศูนย…์……………. ประจาํอยู ่ณ…………....……. 
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ในกรณีใดๆ ดงักล่าวที!กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. หรือ ขอ้ 16. หรือตาม
ระเบียบ วา่ดว้ย เงินกูส้ามญั ใหถื้อวา่เงินกูส้ามญัตามสญัญานี8 เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ8นเชิงพร้อมทั8งดอกเบี8ย คา่ปรับ คา่สินไหม
ทดแทนตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี8  โดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาที!ใหไ้วใ้นสญัญาแตอ่ยา่งใด  
 ขอ้ 7. ในกรณีที!ขา้พเจา้ตอ้งทาํประกนัชีวติและ/หรือเขา้ร่วมทุนช่วยเหลือผูค้ ํ8าเงินกูส้ามญัในวงเงินเท่ากบัจาํนวนเงินที!ขอกู้
หรือบางส่วนของจาํนวนเงินที!ขอกู ้หรือวงเงินสูงสุดของบริษทัประกนัชีวติตามแตก่รณี ผูกู้มี้หนา้ที!ชาํระคา่เบี8ยประกนัและ/หรือเงินที!
เรียกเก็บเขา้ทุนช่วยเหลือผูค้ ํ8าเงินกูส้ามญัตามเงื!อนไขที!สหกรณ์กาํหนด 
 ทั8งนี8  หากภายหลงับริษทัประกนัชีวติคูส่ญัญาของสหกรณ์ไม่รับทาํประกนัชีวติ หรือมีเหตุอื!นใดที!ทาํใหมี้การแจง้ยกเลิก
กรมธรรมข์องผูกู้ท้ ั8งหมดหรือแตบ่างส่วน ใหถื้อวา่หนี8 เงินกูต้ามสญัญานี8 เป็นอนัถึงกาํหนดชาํระ คืน โดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาที!ให้
ไวใ้นสญัญาแตอ่ยา่งใด 

ขอ้ 8. ขา้พเจา้ยนิยอมผกูผนัตนตามหนงัสือขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินนี8 ทุกประการ และยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
คณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศที!สหกรณ์ใชอ้ยู ่ณ ขณะทาํสญัญาฉบบันี8  และที!จะมีขึ8นใหม่หรือแกไ้ขเพิ!มเติมในภายหนา้ ใหถื้อ
เป็นส่วนหนึ!งของสญัญาฉบบันี8  

ขอ้ 9. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที!อยูต่ามที!ไดแ้จง้ไวใ้นสญัญานี8  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที     
 

        ................................................... ลงชื!อผูกู้ ้
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ขอ้ 10. ตราบใดที!ขา้พเจา้มีหนี8อยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์หส้หกรณ์นาํเงินคา่หุน้ เงินปันผล เงินเฉลี!ยคืน หรือเงินอื!นใด

ที!ขา้พเจา้ไดรั้บไปหกักลบลบหนี8กบัเงินกูที้!ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ได ้เมื!อขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและใหถื้อเอาขอ้สญัญานี8
เป็นการแสดงเจตนาของขา้พเจา้ที!จะยนิยอมใหส้หกรณ์หกักลบลบหนี8ได ้
 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินฉบบันี8  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจรายละเอียดเงื!อนไขตามสญัญานี8โดยตลอดแลว้ 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! …... / ……. / ….… 
 

Uคํายนิยอมคู่สมรส 
         เขียนที!............................................................ 
         วนัที!............................................................... 
 ขา้พเจา้ นาย , นาง ................................................................................ ในฐานะ สามี / ภรรยา ของผูกู้ ้ยนิยอมใหผู้กู้ ้กูเ้งิน
สามญักบัสหกรณ์ฯ ตามสญัญานี8  จึงไดล้งลายมือชื!อไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยาน 
 
         ลงชื!อ............................................ คูส่มรสผูกู้ ้
                                                                                        (............................................)      
                 ลงชื!อ........................................... พยาน       ลงชื!อ.......................................... พยาน 
                                       (............................................)                 (.........................................) 
 

         ................................................... ลงชื!อผูกู้ ้
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Uเอกสารประกอบการขอกู้ของผู้กู้และผู้คํ�าประกนั 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!ขอกูพ้ร้อมทั8งลงลายมือชื!อกาํกบัใน
ตอนทา้ยสญัญาเงินกูทุ้กหนา้  
                  3. ผูค้ ํ8าประกนัจะตอ้งเป็นผูก้รอกรายละเอียดในสญัญาคํ8าประกนัดว้ยตนเอง โดยเฉพาะวงเงินที!ขอกูพ้ร้อมทั8งลงลายมือชื!อ
กาํกบัในตอนทา้ยสญัญาคํ8าประกนัทุกหนา้   

                  4. กรณสีลปิเงินได้รายเดือนของสมาชิก ปรากฏสถานะ M คู่สมรสไม่มเีงินได้   หรือ 

N คู่สมรสมเีงินได้  สมาชิกจะต้องให้คู่สมรสลงลายมอืชื1อให้ความยนิยอม   หากไม่ลงลายมอืชื1อให้

ความยนิยอมจะต้องแสดงใบจดทะเบียนการหย่ามาประกอบ  
 

  
บันทกึผู้ช่วยเหลอืงานสหกรณ์ (สําหรับผู้ปฏบิัตหิน้าที1ประจาํ ณ ศูนย์ฯ ต่างจงัหวดัเท่านั�น) 

1. ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารประกอบการขอกูเ้งินสามญัแลว้ เห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้งเป็นไปตามที!สหกรณ์กาํหนด  
2. ผูกู้แ้ละผูค้ ํ8าประกนั ไดล้งลายมือชื!อในคาํขอกู,้หนงัสือสญัญาเงินกูแ้ละหนงัสือสญัญาคํ8าประกนัครบถว้นแลว้ 
3. คาํชี8แจงอื!น ๆ ..................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

0Bบันทกึเจ้าหน้าที1สหกรณ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

        วนัที!บนัทึก............./................./.................... 


	แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ_ผู้กู้.pdf
	dhipaya
	form_LoanAssurance
	form_open_account_17092557

	Text1: ข้าพเจ้าจะมาชำระเงินภายในวันที่ 7 ของทุกเดือนลงชื่อ.....................................(........................................................)
	Text2: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นโสดจริง ยังมิได้ทำการสมรสแต่ประการใดลงชื่อ..............................................(.......................................................)
	Text3: ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน (สำหรับผู้เกษียณ)


