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สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติด 
อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

 

 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ 

ใช้ทุนเรือนหุ้นคํ�าประกนัสําหรับสมาชิกสมทบ 
 

 

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

 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ ................................................................ อาย ุ.........ปี เลขที!บตัรประชาชน........................................................                
ทะเบียนสมาชิกสมทบเลขที! .........................................  ที!อยูปั่จจุบนัเลขที! .............................หมูที่! ............. ซอย ................................. 
ถนน .................................. แขวง/ตาํบล ........................................ เขต/อาํเภอ ..................................... จงัหวดั ...................................... 
โทรศพัทที์!ทาํงาน............................................ มือถือ........................................  
สถานะภาพ               โสด                สมรส        หมา้ย  

ขอทาํหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต้อ่สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึ!งตอ่ไปในสญัญานี5จะใชค้าํวา่ 
“สหกรณ์” เพื!อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี5  
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ ณ วนัที!ยื!นคาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินสามญันี5  รวมเป็นระยะเวลา......... ปี ........... เดือน  
ปัจจุบนัมีทุนเรือนหุน้อยูใ่นสหกรณ์เป็นเงินจาํนวน .................................. บาท (....................................................................................) 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์จาํนวน .................................... บาท (...................................................................) 
และไดรั้บเงินตามสญัญากูไ้ปครบถว้นแลว้ เพื!อวตัถุประสงคน์าํไปใชจ่้าย................................................................................................  

ขอ้ 4. โดยผูกู้ต้กลงที!จะชาํระหนี5ตามสญัญากูนี้5 คืนใหก้บัสหกรณ์ภายในระยะเวลา 5 ปี ทางบญัชีนบัแตว่นัที!ยื!นกู ้ในกรณีที!
ไม่สามารถชาํระหนี5 เงินตน้ตามสญัญาคืนใหก้บัสหกรณ์เสร็จสิ5นทั5งจาํนวน ผูกู้จ้ะตอ้งยื!นขอทาํสญัญากูเ้งินกบัสหกรณ์ใหม่ 
 ขา้พเจา้ตกลงผอ่นชาํระดอกเบี5ยคืนใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายปีในอตัราเท่ากบัเงินปันผลประจาํปีตามที!สหกรณ์จดัสรรกาํไร
สุทธิในวนัที!สหกรณ์จ่ายเงินปันผลประจาํปีตามสดัส่วนตน้เงินที!ขอกูต้ามสญัญานี5   
 ซึ!ง ณ วนัทาํสญัญากูย้มืเงินสหกรณ์ประกาศใชอ้ตัราดอกเบี5ยเงินกูเ้ท่ากบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที!ผา่นมา และหากภาย
หลงัจากวนัทาํสญัญากูย้มืเงิน สหกรณ์เห็นสมควรปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี5ยเงินกูเ้พิ!มขึ5นหรือลดลงจากที!กาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงิน
ฉบบันี5  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี5ยไดโ้ดยทนัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แตอ่ยา่งใด  

 เพื!อใหก้ารชาํระหนี5 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือแสดงเจตนาใหค้วามยนิยอมหกัเงินปันผล
และ/หรือเงินอื!นใดที!พึงไดรั้บจากสหกรณ์ในแตล่ะคราว เพื!อนาํมาชาํระหนี5 เงินกูต้ามสญัญานี5จนเสร็จสิ5น 

        
 

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

ผู้กู้จะต้องกรอกเอกสาร 

สัญญาเงินกู้ด้วยลายมือตัวเองเท่านั�น
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 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ขอเสนอทุนเรือนหุน้ที!มีอยูใ่นสหกรณ์ ณ วนัขอยื!นกู ้จาํนวน.......................... บาท (.........................................) 
เป็นหลกัประกนัเงินกูต้ามสญัญานี5  
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหถื้อวา่ในกรณีใดๆ ดงักล่าวที!กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขอ้ 15. หรือตามระเบียบ วา่ดว้ย 
เงินกูส้ามญั ใหถื้อวา่เงินกูส้ามญัตามสญัญานี5 เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิ5นเชิงพร้อมทั5งดอกเบี5ย คา่ปรับ คา่สินไหมทดแทน
ตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี5  โดยไม่คาํนึงถึงกาํหนดเวลาที!ใหไ้วใ้นสญัญาแตอ่ยา่งใด  
 ขอ้ 7.  ขา้พเจา้ยนิยอมผกูผนัตนตามหนงัสือขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินนี5 ทุกประการและยนิยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ
คณะกรรมการดาํเนินการ ประกาศที!สหกรณ์ใชอ้ยู ่ณ ขณะทาํสญัญาฉบบันี5  และที!จะมีขึ5นใหม่หรือแกไ้ขเพิ!มเติมในภายหนา้ ใหถื้อ
เป็นส่วนหนึ!งของสญัญาฉบบันี5  

ขอ้ 8. หากขา้พเจา้เปลี!ยนแปลงที!อยูต่ามที!ไดแ้จง้ไวใ้นสญัญานี5  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที     
ขอ้ 9. ตราบใดที!ขา้พเจา้มีหนี5อยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์หส้หกรณ์นาํเงินคา่หุน้ เงินปันผล หรือเงินอื!นใดที!ขา้พเจา้

ไดรั้บไปหกักลบลบหนี5กบัเงินกูที้!ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ได ้เมื!อขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและใหถื้อเอาขอ้สญัญานี5 เป็นการ
แสดงเจตนาของขา้พเจา้ที!จะยนิยอมใหส้หกรณ์หกักลบลบหนี5ได ้ทั5งนี5 ในกรณีที!ขา้พเจา้เสียชีวติก่อนที!จะชาํระหนี5 เสร็จสิ5น ยนิยอมให้
สหกรณ์คิดอตัราดอกเบี5ยเท่ากบัเงินปันผลในปีที!ผา่นมาและนาํทุนเรือนหุน้มาชาํระหนี5  
 คาํขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินฉบบันี5  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจรายละเอียดเงื!อนไขตามสญัญานี5โดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื!อ
ตอ่หนา้พยาน  
                                                               ลงชื!อ.............................................. ผูกู้ ้
                                                                                      (.............................................)      
                 ลงชื!อ.............................................. พยาน  ลงชื!อ............................................... พยาน 
                                       (..............................................)            (.............................................) 
 

บันทกึการรับ-จ่ายเงนิ 

ขา้พเจา้...................................................................................................... ผูกู้ ้ไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯ ไปครบถว้นแลว้ 
เมื!อวนัที! .….. / ..…. / …….. เป็นเงินจาํนวน ............................... บาท (............................................................................................) 
โอนเขา้บญัชีของผูกู้เ้ท่านั5นโดยผา่นบญัชีธนาคาร/สหกรณ์............................................................สาขา..............................................
เลขที!บญัชี........................................................................... 

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

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

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

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

ผูจ้ดัการ/เหรัญญิก/ผูอ้นุมติัการจ่ายเงิน วนัที! …... / ……. / ….… 
 
         ................................................... ลงชื!อผูกู้ ้
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Uคํายนิยอมคู่สมรส 
         เขียนที!............................................................ 
         วนัที!............................................................... 
 
 ขา้พเจา้ นาย , นาง ................................................................................ ในฐานะ สามี / ภรรยา ของผูกู้ ้ยนิยอมใหผู้กู้ ้กูเ้งิน
สามญัโดยใชทุ้นเรือนหุน้คํ5าประกนักบัสหกรณ์ฯ ตามสญัญานี5  จึงไดล้งลายมือชื!อไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยาน 
 
         ลงชื!อ............................................ คูส่มรสผูกู้ ้
                                                                                        (............................................)      
 
                 ลงชื!อ........................................... พยาน       ลงชื!อ.......................................... พยาน 
                                       (............................................)                 (.........................................) 
 

Uเอกสารประกอบการขอกู้ของผู้กู้ มดีังนี� 
1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน , 2. สาํเนาทะเบียนบา้น 3. สาํเนาสมุดเงินฝากธนาคารหรือสหกรณ์ , 
4. หลกัฐานการขอเปลี!ยนชื!อ หรือชื!อสกลุ หรือใบหยา่  (ถา้มี) , 5. หลกัฐานอื!นใดที!คณะกรรมการ
เห็นสมควรร้องขอ 
UหมายเหตุU  1. เอกสารดงักล่าวตอ้งไดรั้บรองความถูกตอ้งตามเงื!อนไขที!สหกรณ์ฯ กาํหนด 
                  2. ผูกู้จ้ะตอ้งเป็นผูก้รอกรายละเอียดในสญัญาเงินกูด้ว้ยตนเอง โดยเฉพาะวงเงินที!ขอกูพ้ร้อมทั5งลงลายมือชื!อกาํกบัใน
ตอนทา้ยสญัญาเงินกูทุ้กหนา้   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

         ................................................... ลงชื!อผูกู้ ้
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U 
หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักเงินปันผล หรือเงินอื)นใดเพื)อชําระหนี� หรือภาระผกูพนัอื)นใดที)มีต่อ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 
 

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

 

  โดยหนังสือฉบบันี5 ขา้พเจา้................................................................................................................................... 
และเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขที!............................................. 
  ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี5มอบใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ เพื!อแสดงวา่ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลหรือเงินอื!น
ใดที!ถึงกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้นั5น เพื!อชาํระหนี5หรือภาระผกูพนัอื!นที!มีตอ่สหกรณ์ฯ เช่น คา่หุน้ หนี5 เงินกู ้เงินฝาก คา่เบี5ยประกนัชีวิต 
คา่ธรรมเนียมและอื!นๆ เป็นอนัดบัแรก โดยอาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ!มเติม(ฉบบัที! 2) พ.ศ. 2553 
มาตรา 42/1 จนกวา่หนี5 หรือภาระผูกพนันั5นจะระงบัสิ5นไป และการแสดงเจตนายินยอมของขา้พเจ้านี5 มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่
สหกรณ์ฯ จะใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยินยอมฉบบันี5  ดีแลว้  จึงไดล้งลายมือชื!อไว้
เป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 

 

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

 

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

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


