
                    
 

2BU 
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. ขา้พเจา้ตกลงผอ่นชาํระหนี8 เงินกูคื้นใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนดงันี8  
                       กรณีสมาชิกผูกู้ป้ระสงคที์!จะผอ่นชาํระหนี8รายเดือนตามการคาํนวณงวดผอ่นปกติ เพื!อชาํระหนี8 เงินตน้พร้อมดอกเบี8ยคืน
ใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนงวดละ ................................... บาท (...............................................................................................) 
รวม ...................งวด เวน้แตง่วดสุดทา้ยขอส่งตามจาํนวนหนี8 ที!เหลืออยูจ่ริง โดยเริ!มชาํระหนี8งวดแรกเดือน........................................... 
พ.ศ. .................... และชาํระงวดสุดทา้ยเดือน..................................... พ.ศ. ................... 
                      กรณีสมาชิกประสงคที์!จะผอ่นชาํระหนี8รายเดือนตามการคาํนวณงวดผอ่นแบบขั8นบนัได เพื!อชาํระหนี8 เงินตน้พร้อม
ดอกเบี8ยคืนใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือน รายละเอียดเงื!อนไขการผอ่นชาํระหนี8 เป็นไปตามตารางงวดผอ่นชาํระที!สหกรณ์กาํหนด 
โดยเริ!มชาํระหนี8งวดแรกเดือน............................................ พ.ศ. .......................... และชาํระงวดสุดทา้ยเดือน......................................... 
พ.ศ. ..........................  
 
 
 

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

ผู้กู้จะต้องกรอกเอกสาร 

สัญญาเงินกู้ด้วยลายมือตัวเองเท่านั�น
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                       กรณีสมาชิกประสงคที์!จะผอ่นชาํระหนี8รายเดือน โดยยนิยอมใหน้าํดอกเบี8ยเงินฝากที!ไดรั้บจากบญัชีที!นาํมาเป็น
หลกัประกนั มาชาํระหนี8 เงินตน้พร้อมดอกเบี8ยคืนใหแ้ก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนงวดละ ............................................................... บาท 
(..............................................................................................) รวม .............................. งวด ซึ!งเท่ากบัดอกเบี8ยเงินฝากที!ไดรั้บจากบญัชี
ที!นาํมาเป็นหลกัประกนั เวน้แตง่วดสุดทา้ยขอส่งตามจาํนวนหนี8 ที!เหลืออยูจ่ริง โดยเริ!มชาํระหนี8งวดแรกเดือน....................................... 
พ.ศ. .......................... และชาํระงวดสุดทา้ยเดือน..................................... พ.ศ. ...................... 
 ซึ!ง ณ วนัทาํสญัญากูย้มืเงินสหกรณ์ประกาศใชอ้ตัราดอกเบี8ยเงินกูส้ามญั  ร้อยละ ...................... ตอ่ปี และหากภายหลงัจาก
วนัทาํสญัญากูย้มืเงิน สหกรณ์เห็นสมควรปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี8ยเงินกูเ้พิ!มขึ8นหรือลดลงจากที!กาํหนดไวใ้นสญัญากูย้มืเงินฉบบันี8  
ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ปรับเปลี!ยนอตัราดอกเบี8ยไดโ้ดยทนัที โดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แตอ่ยา่งใด  

เพื!อใหก้ารชาํระหนี8 เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ขา้พเจา้จึงไดท้าํหนงัสือแสดงเจตนาใหค้วามยนิยอมแสดงเจตนาการผอ่น
ชาํระหนี8 คืนใหก้บัสหกรณ์ดงันี8  

      กรณียนิยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและ/หรือเงินอื!นใดที!พึงไดรั้บจากหน่วยงานตน้สงักดัที!ถึงกาํหนดจ่ายในแตล่ะคราว 
เพื!อนาํมาชาํระหนี8 เงินกูต้ามสญัญานี8จนเสร็จสิ8น 

       กรณียนิยอมใหห้กัดอกเบี8ยเงินฝากที!นาํมาเป็นหลกัประกนัเงินกูที้!พึงไดรั้บจากสหกรณ์ที!ถึงกาํหนดจ่ายในแตล่ะคราว 
เพื!อนาํมาชาํระหนี8 เงินกูต้ามสญัญานี8จนเสร็จสิ8น 
 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 
 
 

................................................... ลงชื!อผูกู้ ้
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 ขอ้ 7. ในกรณีที!ขา้พเจา้ตอ้งทาํประกนัชีวติและ/หรือประกนัสินเชื!อและ/หรือทาํประกนัภยัผูค้ ํ8าประกนัเงินกูส้ามญัในวงเงิน
เท่ากบัจาํนวนเงินที!ขอกูห้รือบางส่วนของจาํนวนเงินที!ขอกู ้หรือวงเงินสูงสุดของบริษทัประกนัชีวติตามแตก่รณี ผูกู้มี้หนา้ที!ชาํระคา่
เบี8ยประกนัและ/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     
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 (............................................................................................)  

โอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จาํกดั(มหาชน) สาขา................................เลขที!บญัชี.............................................. 
หรือ 
โอนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องสหกรณ์ที!ขอเปิดใชก้บับตัร ATM  Online ของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั(มหาชน)         

เลขที!บญัชีสหกรณ์................................................................................... 
 

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 ตามสญัญานี8  จึงไดล้งลายมือชื!อไวเ้ป็นหลกัฐานตอ่หนา้พยาน 
 
         ลงชื!อ............................................ คูส่มรสผูกู้ ้
                                                                                        (............................................)  
     
                 ลงชื!อ........................................... พยาน       ลงชื!อ.......................................... พยาน 
                                       (............................................)                 (.........................................) 
 

   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 ้    
1BU 

U 

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

        วนัที!บนัทึก............./................./.................... 
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หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื1นใด เพื1อชําระหนี� หรือภาระผกูพนัอื1นใดที1มีต่อ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 
 

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

 

  โดยหนังสือฉบบันี8 ขา้พเจา้...................................................................................................................................
ตาํแหน่ง.............................................................................................สังกดั/กอง.......................................................และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขที!....................................... 
  ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี8มอบใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื!อแสดงวา่ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั ซึ! งเป็นนายจา้ง/หน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื!นใดที!ถึงกาํหนดจ่ายให้แก่ขา้พเจา้นั8น 
เพื!อชาํระหนี8หรือภาระผูกพนั อื!นที!มีต่อสหกรณ์ฯ เช่น ค่าหุ้น หนี8 เงินกู ้หนี8 ในฐานะผูค้ ํ8 าประกนั เงินฝาก ค่าเบี8 ยประกนัชีวติ เงินเขา้
ร่วมทุนช่วยเหลือผูค้ ํ8าเงินกูส้ามญั  คา่ธรรมเนียมและอื!นๆ เป็นอนัดบัแรกถดัจาก หนี8ภาษีอากร กองทุนสาํรองเลี8ยงชีพ กฎหมายวา่ดว้ย
การคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม โดยอาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ!มเติม(ฉบบั
ที! 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 จนกวา่หนี8หรือภาระผกูพนันั8นจะระงบัสิ8นไป และการแสดงเจตนายินยอมของขา้พเจา้นี8 มิอาจจะถอนคืน
ได ้เวน้แตส่หกรณ์ฯ จะใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยินยอมฉบบันี8  ดีแลว้  จึงไดล้งลายมือชื!อไว้
เป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 

 

 

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

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ................................................... ลงชื!อผูกู้ ้
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หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักดอกเบี�ยที1ได้รับจากบัญชีเงินฝากที1นํามาเป็นหลกัประกนัเงินกู้ 

เพื1อชําระหนี�หรือภาระผกูพันอื1นใดที1มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 
 

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

 

  โดยหนังสือฉบบันี8 ขา้พเจา้...................................................................................................................................
ตาํแหน่ง.............................................................................................สังกดั/กอง.......................................................และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขที!....................................... 
  ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี8มอบใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื!อแสดงวา่ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึ!งเป็นเจา้หนี8 เงินกูข้องขา้พเจา้ หักเงินที!ไดรั้บจากอตัราดอกเบี8ยเงินฝากบญัชีที!นาํมาเป็นหลกัประกนั
เงินกูที้!ถึงกาํหนดจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้นั8น เพื!อชาํระหนี8หรือภาระผูกพนั อื!นที!มีต่อสหกรณ์ฯ จนกวา่หนี8หรือภาระผูกพนันั8นจะระงบัสิ8น
ไป และการแสดงเจตนายนิยอมของขา้พเจา้นี8 มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แตส่หกรณ์ฯ จะใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยินยอมฉบบันี8  ดีแลว้  จึงไดล้งลายมือชื!อไว้
เป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 

 

 

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

 

 

 

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

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



หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินรางวัลพิเศษ ประจําปี และ/หรือเงินได้รายเดือน 
เพื่อชําระหนี้ท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

 
                                                                       เขียนท่ี.................................................................. 

      วันท่ี..................................................................... 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า.........................................................................................................
ตําแหน่ง........................................................................................สังกัด/กอง...................................................... 
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี....................................... 
  ขอทําหนังสือยินยอมฉบับนี้มอบให้ไว้แก่สหกรณ์ฯ เพ่ือแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งเป็นนายจ้าง/หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า หักเงินรางวัลพิเศษท่ีถึงกําหนด
จ่ายให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ........... เป็นต้นไป คราวละ..........เท่าของเงินได้รายเดือน จนกว่าจะชําระหนี้
ตามสัญญาเงินกู้.......................................................................................................... และค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
จนเสร็จสิ้นเป็นอันดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
และกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 ท้ังนี้ หากการนําเงินรางวัลพิเศษท่ีข้าพเจ้าได้รับในแต่ละปีมีจํานวนไม่
เพียงพอต่อการชําระหนี้ท่ีเกิดข้ึนตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินได้รายเดือนท่ีได้รับจาก บริษัท วิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จํากัด มาชําระหนี้ต่อไปจนกว่าจะเสร็จสิ้น และการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้
มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯ จะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ  
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและเข้าใจถ้อยคําในหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้ ดีแล้ว  
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 

 
 
 

ลงชื่อ..............................................................ผู้ให้ความยินยอม 
      (.............................................................) 

 
 
                                         ลงชื่อ..............................................................พยาน    

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

    ลงชื่อ..............................................................พยาน    
                  (.............................................................)   
 
 
 
 
 
 

...........................................ลงช่ือ ผู้กู้ 



         ทําท่ี................................................ 

       วันท่ี........... เดือน.......................... พ.ศ. ................... 

เรื่อง ขอโอนย้ายบัญชีเงินฝากหลักประกันหน้ีเงินกู้สามัญ 
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
อ้างถึง ๑. สัญญากู้เงินสามัญและหนังสือค้ําประกันเงินกู้สามัญ 

๒. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจํา ๑๒ เดือน (ที่ใช้เป็นหลักประกัน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรพนักงานฯ ของผู้กู้และผู้คํ้าประกัน รับรองสําเนาถูกต้อง 

๒. ใบขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
๓. ใบถอนเงินฝากประจํา 12 เดือน(คํ้าประกันเงินกู้สามัญ) 
๔. ใบถอนเงินฝากออมทรัพย์เพื่อคํ้าประกันเงินกู้สามัญ 

 
  ตามท่ีข้าพเจ้า................................................................ ได้ย่ืนขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ฯ โดยมี 
1. …………………………………………………………………….. 2. …………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………….. 4. …………………………………………………………………….. 
5. ……………………………………………………………………..  
เป็นผู้ค้ําประกันและเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประจํา ๑๒ เดือน ไว้เป็นหลักประกันตามที่ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. 
๒๕๖๐ กําหนด รายละเอียดตามเอกสารท่ีอ้างถึง ๑. และ ๒. 
  ด้วยข้าพเจ้า (ผู้กู้) มีความประสงคข์อโอนย้ายบัญชีเงินฝากประจํา ๑๒ เดือน ที่ใช้เป็นหลักประกันมาเปิดเป็น
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันแทนตามที่ระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. ๒๕๖๑ กําหนด ในการน้ีผู้ค้ําประกัน
เงินกู้ดังกล่าวข้างต้นรับทราบรายละเอียดเงื่อนไขการขอโอนย้ายบัญชีเงินฝากและให้ความยินยอมในการน้ีแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามตามเอกสารท่ีอ้างถึง ๓. และ ๔. 
  เพื่อเป็นหลักฐานการรับทราบและยินยอมของผู้ค้ําประกัน ข้าพเจ้า (ผู้กู้) และผู้ค้ําประกัน จึงได้ลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
ลงช่ือ ............................................ ผู้กู้ ลงช่ือ ............................................ ผู้ค้ําประกัน 

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

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

 

ลงช่ือ ............................................ ผู้คํ้าประกัน ลงช่ือ ............................................ ผู้ค้ําประกัน 
 (...........................................) 

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

 
 

ลงช่ือ ............................................ ผู้คํ้าประกัน ลงช่ือ ............................................ ผู้ค้ําประกัน 
 (...........................................) 

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

 
 

ลงช่ือ ............................................ พยาน ลงช่ือ ............................................ พยาน 
 (...........................................)   (...........................................)  



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 

ใบขอเปิดบัญชีเงินฝาก 
       วนัที�................................................. 
 

เงนิฝากไม่เสียภาษ ี
       ออมทรัพยป์กติ                                  ออมทรัพยพิ์เศษ                                       ทวทีรัพย(์24 เดือน) 
       ออมทรัพยส์ะสมทรัพย ์      ออมทรัพยเ์พื�อคํ าประกนัเงินกูส้ามญั 
       ออมทรัพยแ์บบกาํหนดระยะเวลา  
เงนิฝากเสียภาษ ี
        ประจาํ 6 เดือน                                   ประจาํ 6 เดือน(จ่ายดอกเบี ยรายเดือน) 
        ประจาํ 12 เดือน                                 ประจาํ 12 เดือน(จ่ายดอกเบี ยรายเดือน) 
        ประจาํ 12 เดือน(เงินกูส้ามญั) 
        ประจาํ 24 เดือน(จ่ายดอกเบี ยทุก 12 เดือน) 
โปรดระบุวธีิการรับดอกเบี)ย   
- โอนเขา้บญัชี ธนาคาร......................................................สาขา.....................................................  

ชื�อบญัชี............................................................................เลขที�บญัชี............................................. 
- บญัชีสหกรณ์ ประเภท     ...........ออมทรัพยป์กติ      เลขที�บญัชี....................................... 
                                                 ...........ออมทรัพยพิ์เศษ       เลขที�บญัชี...................................... 

           ...........ออมทรัพยเ์พิ�มทรัพย ์ เลขที�บญัชี...................................... 

 

  ขา้พเจา้..........................................................................ทะเบียนสมาชิกเลขที�................................... 
หมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดตอ่ไดส้ะดวก..........................................ขอเปิดบญัชีเงินฝาก  โดยผูมี้อาํนาจถอน ดงันี  
  (ตวับรรจง)     (ลายเซ็น) 
 1.   ...............................................................  .......................................................... 
 2.   ...............................................................  .......................................................... 
 3.   ...............................................................  .......................................................... 
 เงื�อนไขการถอน............................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 
                ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

     ลงลายมือชื�อ............................................... 
          (..............................................) 



สหกรณอ์อมทรพัยบ์รษัิทวิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย จาํกดั 

วนัที!.............................................................. 

เรื!อง ประกนัชีวติ 

  ชื!อ.............................................สกลุ...........................................ทะเบียนเลขที!......................................... 

สมาชิกกูเ้งินเป็นจาํนวน..............................................บาท  ตอ้งทาํประกนัเพิ!มเป็นจาํนวนเงิน............................................บาท 

ประกันชวีิตกลุ่ม (บรษัิททิพยประกนัชีวติ จาํกดั ) ประกันสนิเช ื�อ  (บรษัิททิพยประกนัชีวติ จาํกดั) 

-.วงเงินเดิม………………………………………………………......…………บาท -.วงเงินเดิม…………………………………………………........………….บาท 

/.ความคุม้ครอง/สนิไหมทดแทน /.ความคุม้ครอง/สนิไหมทดแทน 

   คุม้ครองการเสยีชีวิต               - เทา่ของทนุประกนั          คุม้ครองการเสยีชีวิตทกุกรณีได ้    - เทา่ของทนุประกนั 

   คุม้ครองการเสยีชีวิตอบุตัิเหต ุ / เทา่ของทนุประกนั    คุม้ครอง กรณีทพุพลภาพสิ 3นเชิงถาวร ตามสดัสว่นระบไุมเ่กิน 

   - เทา่ของทนุประกนั 

   คุม้ครองการเสยีชีวิตอบุตัิเหต ุ 5 เทา่ของทนุประกนัจากภยัสาธารณะ  

5.การตรวจสขุภาพ 5.การตรวจสขุภาพ 

   วงเงินที!ทาํเกิน 7,999,999 บาท  ตอ้งตรวจสขุภาพ    ไมต่อ้งตรวจสขุภาพ 

:.ผูกู้อ้าย ุ<9 ปี ทาํประกนัชีวิตไดส้งูสดุไมเ่กิน  <,999,999 บาท :.ผูกู้ต้อ้งมีอายรุะหวา่ง /9 ปี ณ วนัที!สมคัรขอเอาประกนั แตไ่มเ่กิน 

   <9 ปีบรบิรูณ ์ ทาํประกนัไดส้งูสดุไมเ่กิน 7,999,999 บาท 

7.สมาชิกอายเุกิน <9 ปี แตไ่มเ่กิน =9 ปี  ทนุประกนั  799,999 บาท 7.คุม้ครองถึงอาย ุ<9 ปีบรบิรูณ ์

?.คา่เบี 3ยประกนั :.5? บาท ตอ่ทนุประกนั -,999 บาท  ?.คา่เบี 3ยประกนั  5.59 บาท ตอ่ทนุประกนั -,999 บาท  

   เช่น ทนุประกนั  /,999,999 * :.5?/-,999 = =,</9 บาท ตอ่ปี    เช่นทนุประกนั  /,999,999 * 5.59/-,999 = ?,?99 บาทตอ่ปี 

<.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม………………………………….......………………..บาท <.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม …………………………………………………..บาท 
 

   ...........................................................   ลงชื!อ........................................................... 

         (นางสาวปัทมาพร  รตันสวุรรณ)                          (........................................................) 

           ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายอาํนวยการ    สมาชิกเลขที!............................................... 

      ผูต้รวจสอบขอ้มลู                       ผูเ้อาประกนั 

 

ส่วนเจ้าหน้าท ี� 
หนี 3เงินกูส้ามญั ……………….……………… ทุนประกนั เดิม ต้องทาํเพ ิ�ม 

หนี 3เงินกูพิ้เศษบา้น/รถยนต ์ ………………….…………… ทิพยประกนัชีวติ (กลุม่)                                         ………………………….. ………………………….. 

หนี 3เงินกูอ้ื!นๆ (ที!ตอ้งทาํประกนั) 
…………………………….. ทิพยประกนัชีวติ(สนิเชื!อ)        ………………………….. ………………………….. 

รวมเป็นจาํนวนเงิน ………………….…………… หมายเหต.ุ.......................................................................................... 
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