
รับท่ี...............................                ***เบอร์โทรศัพท์................................ 
วันท่ี...............................                หนังสือกู้.............................................. 
บัญชีเงินกู้ท่ี...................                วันท่ี............/....................../................. 
 

สัญญาเงินกูส้ามัญ 
(เพื่อสวัสดิการของสมาชิก – ซ้ืออาวุธปืน) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 หนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้  ทําข้ึนระหว่าง.......................................................................................... 
เลขทะเบียนสมาชิก.............................  อายุการเป็นสมาชิก............... ป ี อยู่บ้านเลขท่ี.....................  หมู่ท่ี.........  
ซอย  .......................... ถนน............................. ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต.............................  
จังหวัด.................................. ซึ่งต่อไปตามสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้กู้” ฝ่ายหนึ่งได้ทําสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งต่อไปตามสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” อีกฝ่าย
หนึ่ง ท้ังสองฝ่ายตกลงทําสัญญานี้เพ่ือให้มีผลผูกพันตามกฎหมาย มีเงื่อนไขสัญญาดังต่อไปนี ้
 ข้อ  1.  ผู้กู้ตกลงกู้และผู้ให้กู้ตกลงให้กู้เงิน  จํานวน......................บาท(................................................)  
โดยผู้กู้ประสงค์ท่ีจะนําเงินกู้ไปใช้จ่ายเพ่ือซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าและเงื่อนไขท่ีผู้ให้กู้กําหนด และผู้กู้ได้รับเงินกู้
ตามสัญญานี้ไปครบถ้วนแล้ว   

ข้อ  2.  ผู้กู้ตกลงท่ีจะผ่อนชําระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญานี้คืนให้แก่ผู้ให้กู้เสร็จสิ้นภายใน
เวลา ............ เดือนๆ ละ ........................................ บาท (...................................................................................) 
โดยผู้กู้ไดทํ้าหนังสือให้ความยินยอมหักเงินได้รายเดือนและ/หรือเงินอ่ืนใดท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดท่ีถึง
กําหนดจ่ายในแต่ละคราวนํามาชําระหนีท่ี้เกิดข้ึนตามสัญญานี้ โดยผู้กู้จะเริ่มส่งชําระหนีต้ามสัญญานีง้วดแรก
เดือน.................................. พ.ศ. ....................... ท้ังนี้ การผ่อนชําระหนี้ดังกล่าวจะต้องไม่เกินวันท่ีผู้กู้เกษียณอายุ
หรือพ้นจากการเป็นพนักงานประจําของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

ในกรณีท่ีผู้ให้กู้เห็นสมควรปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญหรือค่าปรับเป็นอัตราอ่ืน ผู้กู้ยินยอม
ใหผู้้ให้กู้ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือค่าปรับไดต้ามท่ีเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งใหผู้้กู้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด 

อนึ่ง  ในระหว่างท่ีสัญญากู้ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้และ/หรือมีหนี้ค่างวดรายเดือน
ค้างชําระอยู่กับผู้ให้กู้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้นําเงินรางวัลพิเศษท่ีได้รับท้ังจํานวนมาหักชําระหนี้เท่ากับจํานวนส่วนท่ี
ค้างชําระตามสัญญานี้ได ้ 

ข้อ  3.  เพ่ือเป็นประกันการกู้ยืมเงินตามสัญญานี้ ผู้กู้ได้นํา………………………………………........................
อายุ….....…ปี ตําแหน่ง…......…..……...…..……............... เงินเดือน………………….....บาท รายได้อ่ืนๆ …..............บาท 
สังกัด/กอง/ศูนย…์……….…..….... ประจําอยู ่ณ…..…...…..….…..... มาเป็นผูคํ้้าประกันหนี้ตามสัญญาเงินกู้ฉบับนีท้ั้ง
จํานวน 

................................................... ลงชื่อผู้กู้ 

คําเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที�กาํหนดไวใ้น
แบบคาํขอกูนี้� ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน  
มิฉะนั�นสหกรณ์ไมรั่บพิจารณา 
  -  กรณีตอ้งการแกไ้ขขอ้ความในใบกู ้กรุณาขีดฆ่าขอ้ความที�
ตอ้งแกไ้ขแลว้เซ็นชื�อกาํกบัดว้ย 
  -  การลบขอ้ความดว้ยนํ�ายาลบคาํผดิอาจไมไ่ดรั้บการพิจารณา 

ที�........................./............................ 

เขียนที�.............................................. 

วนัที�...........  /..................../.............. 
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ข้อ  4.  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่ากรณีใดๆ ดังกล่าวท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับของผู้ให้กู้ ข้อ 15. หรือ ข้อ 16. 
หรือตามระเบียบ ว่าด้วย เงินกู้สามัญ ให้ถือว่าเงินกู้ตามสัญญานี้เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน้เชิงพร้อมท้ัง
ดอกเบี้ยและค่าปรับโดยทันที โดยไม่คํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ในสัญญาแต่อย่างใด  

ข้อ  5.  ผู้กู้ยินยอมผูกพ ันตนตามหนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินนี้ทุกประการ และยินยอมปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือมติของคณะกรรมการดําเนินการท่ีประกาศใช้อยู่ ณ ขณะวันทําสัญญาฉบับนี้ และท่ี
จะมีข้ึนใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมในภายหน้า ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้  

คําขอกู้และสัญญากู้เงินฉบับนี้ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อต่อหนา้พยาน 

 
 
     ลงชื่อ.......................................ผู้กู้  ลงชื่อ.......................................คู่สมรส 
           (.......................................)        (.......................................) 
 
    ลงชื่อ.......................................พยาน  ลงชื่อ.......................................พยาน 
          (.......................................)        (.......................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 

 
 
 
 
 

 

บันทกึการรับ-จ่ายเงนิ 

ขา้พเจา้.....................................................................เลขที�บตัรพนกังาน/บตัรประชาชน …………….……………………………ผูกู้/้ผูรั้บเงิน 
ไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯ ไปครบถว้นแลว้เมื�อ วนัที� …... / ……. / ….… โดยวธีิโอนเขา้บญัชีธนาคาร.......................................................... 
สาขา................................................. เลขบญัชี........................................................................ เป็นเงินจาํนวน ................................... บาท 
(.............................................................................................................................................)  
 

ลงชื�อ …………...…….……………………..ผูกู้ ้/ ผูรั้บเงิน 
                                                                                  (………….………..…..…………..……) 
                                                                                               วนัที� …... / ……. / ….… 

 

คํารับรองจากประธานชมรมยงิปืนบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จํากดั 
       ขา้พเจา้.................................................................................. ……….......ประธานชมรมยงิปืนบริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั 
ขอรับรองวา่ ................................................................................................ไดรั้บอาวธุปืนตามที�ไดส้ั�งจองไวแ้ลว้จริง  โดยไดแ้นบรายชื�อของ 
ผูที้�ไดรั้บอาวธุปืน พร้อมรับรองสาํเนาและตราประทบัของชมรม มาแสดงเป็นหลกัฐานตอ่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ   
                                                         ลงชื�อ …………...…….……………………..ประธานชมรมยงิปืนบริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย  จาํกดั                                   
                                                                            (………….………..…..…………..……) 
                                                                             วนัที� …..…….... / …….……. /….….… 

 

เอกสารประกอบการกู้ มดีงันี' 
1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  
2. สาํเนาทะเบียนบา้น   
3. สาํเนาสลิปเงินเดือนฉบบัประจาํเดือนล่าสุด 
4. เอกสารใบสั�งจองอาวธุปืนที�มีเลขที�ประทบัเลขที�ใบสั�งจองและหลกัฐานใบอนุญาตใหซื้�ออาวธุปืน (ใบ ป.3)  
5. หลกัฐานการขอเปลี�ยนชื�อ หรือชื�อสกลุ หรือใบหยา่ (ถา้มี) , 6. หลกัฐานอื�นใดที�คณะกรรมการเห็นสมควรร้องขอ 
   กรณีสลิปเงินได้รายเดือนของสมาชิก ปรากฏสถานะ M คู่สมรสไม่มีเงินได้ หรือ N คู่สมรสมีเงินได้สมาชิกจะต้องให้คู่สมรส
ลงลายมือชื0อให้ความยินยอม หากไม่ลงลายมือชื0อให้ความยินยอมจะต้องแสดงใบจดทะเบียนการหย่าประกอบ 
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หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด เพื่อชําระหนี้ หรือภาระผูกพันอ่ืนใดท่ีมีต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

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

      วันท่ี.................................................................... 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................................................................................................ตําแหน่ง
.................................................................................สังกัด/กอง..........................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี................................................. 
  ขอทําหนังสือยินยอมฉบับนี้มอบให้ไว้แก่สหกรณ์ฯ เพ่ือแสดงว่าข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด ซึ่งเป็นนายจ้าง/หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดท่ีถึง
กําหนดจ่ายให้แก่ข้าพเจ้านั้น เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพัน อ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ เช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้คํ้า
ประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันภัยผู้คํ้าประกัน  ค่าธรรมเนียมและอ่ืนๆ เป็นอันดับแรกถัดจาก 
หนี้ภาษีอากร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม โดย
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 จนกว่า
หนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป และการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯ 
จะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ  
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและเข้าใจถ้อยคําในหนังสือแสดงความยินยอมฉบับนี้ ดีแล้ว  จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไวเ้ป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................... ลงชื่อผู้กู้ 

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

ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

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

พยาน 
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หนังสือคํ'าประกนัเงินกู้สามัญ 
          
 
 

 ขา้พเจา้................................................................ อาย ุ............ ปี เลขที�บตัรประชาชน..........................................               
ทะเบียนสมาชิกเลขที� .......................           เป็นพนกังาน บวท.              เป็นเจา้หนา้ที� สอ.บวท. ตาํแหน่ง ........................
สงักดั/กองศูนย ์.................................................  เงินเดือน ............................... บาท  รายไดอื้�นๆ .............................. บาท    
ประจาํอยู ่ณ ........................................... จงัหวดั ...................................... ที�อยูต่ามบตัรเลขที� .....................หมู่ที�............... 
ซอย / ถนน ..................................... แขวง / ตาํบล ............................................ เขต / อาํเภอ .............................................. 
จงัหวดั ............................................. โทรศพัทที์�ทาํงาน .........................................  โทรศพัทมื์อถือ................................... 
สถานะภาพ             โสด              สมรส               หมา้ย 
 ไดท้าํสญัญาคํ�าประกนัฉบบันี� ใหไ้วต้อ่สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึ� งต่อไปนี�
ในหนงัสือคํ�าประกนัจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพื�อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี�  
 ขอ้ 1. ตามที�สหกรณ์ไดใ้ห.้................................................................................................................. กูเ้งินสามญั 
เป็นเงินจาํนวน................................................. บาท (..........................................................................................................) 
ตามหนงัสือสัญญากูส้ามญั ฉบบัเลขที�....................................................... ลงวนัที�....................................................... 
และผูกู้ไ้ด้รับเงินกูไ้ปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมคํ� าประกนัหนี� เงินกูด้งักล่าวพร้อมดอกเบี� ยและค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�นั�นดว้ย  
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยนิยอมคํ�าประกนัหนี� เงินกูด้งักล่าวตาม ขอ้ 1. และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเรื�องการส่งเงินงวด
ชาํระหนี�  ระยะเวลาเริ�มตน้การส่งเงินงวดชาํระหนี�และระยะเวลาสิ�นสุดการส่งเงินงวดชาํระหนี�  อตัราดอกเบี� ย และการ
เรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามที�กล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินสามญันั�นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั
นั�นๆ ทุกประการ จนกวา่หนี� สิน และคา่สินไหมทดแทนตลอดจนคา่ภาระติดพนัจะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ผกูพนัวา่ การออกจากการเป็นพนกังานบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั หรือ
เจา้หนา้ที�สหกรณ์ หรือการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุทาํให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการคํ�าประกนั
รายนี�  จนกวา่ผูที้�ขา้พเจา้ค ํ�าประกนัไวนี้� จะไดใ้ห้สมาชิกคนอื�น ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้
เป็นผูค้ ํ�าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนี� ให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ขา้พเจา้ภายในหกสิบวนันบัแตว่นัที�ลูกหนี�ผิดนดัชาํระหนี�  ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระหนี�โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที� 
ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดของขา้พเจา้ที�มีสิทธิพึงไดรั้บในแต่ละคราว หักจาํนวนเงิน ณ ที�จ่าย เพื�อชาํระหนี� ซึ� ง
ขา้พเจา้ตอ้งชาํระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือ
ให้ความยินยอมหักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้�นใดมอบไวใ้ห้กบัสหกรณ์ และขา้พเจา้ประสงคใ์หค้วามยินยอมนี� มีอยู่
ตลอดไปจนกวา่จะไดช้าํระหนี�ตามหนงัสือกูเ้งินสามญัที�ขา้พเจา้ไดค้ ํ�าประกนันั�นโดยสิ�นเชิงแลว้ 
 

       ................................................... ลงชื�อผูค้ ํ�าประกนั 

หนงัสือเงินกูที้�…................./............ 
ชื�อผูกู้.้............................................... 
ผู้คํ'าประกนัจะต้องกรอกเอกสาร 

สัญญาคํ'าประกนัด้วยลายมอืตวัเองเท่านั'น 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากร 
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

เขียนที�....................................................... 
วนัที�.......................................................... 
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 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือใหค้วามยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดของขา้พเจา้มอบ
ไวใ้หส้หกรณ์เพื�อแสดงตอ่หน่วยงานตน้สงักดัของขา้พเจา้ใหห้กั ณ ที�จ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนี�จน
สิ�นเชิง 

ขอ้ 6. เงินคา่หุน้ เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน เงินฝาก  หรือบรรดาเงินผลประโยชน์อื�นใดที�ขา้พเจา้จะพึงได้
จากสหกรณ์ หรือจากเงินที�ขา้พเจา้ไดท้าํประกนัชีวติไวเ้พื�อประกนัหนี� เงินกูข้องขา้พเจา้เอง หากมียอดเงินคงเหลือ 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์นาํเงินดงักล่าวไปชาํระหนี�ตามสญัญาคํ�าประกนันี�ได ้  

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที�อยูต่ามที�ไดแ้จง้ไวใ้นสัญญานี�  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ
โดยทนัที 

ขอ้ 8. ขอ้ตกลงอื�นใดที�มิไดก้าํหนดไวใ้นสญัญานี�  ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัที� ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กาํหนดไว ้    

 

           ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือคํ�าประกนันี�โดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

  
ลงชื�อ............................................... ผูค้ ํ�าประกนั ลงชื�อ................................................. คูส่มรสผูค้ ํ�าประกนั (ถา้มี) 

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

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

Uเอกสารประกอบการคํ'าประกนั มดีังนี' 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน , 2. สาํเนาทะเบียนบา้น , 3. สาํเนาสลิปเงินเดือนฉบบั
ประจาํเดือนล่าสุด ก่อนวนัยื�นขอกูไ้ม่นอ้ยกว่า 1 เดือน , 4. หลกัฐานการขอเปลี�ยนชื�อ 
หรือชื�อสกลุ หรือใบหยา่ (ถา้มี) , 5. หลกัฐานอื�นใดที�คณะกรรมการเห็นสมควรร้องขอ 
UหมายเหตุU  1. เอกสารดงักล่าวตอ้งไดรั้บรองความถูกตอ้งตามเงื�อนไขที�สหกรณ์ฯ กาํหนด 
                  2. ผูค้ ํ� าประกนัจะตอ้งเป็นผูก้รอกรายละเอียดในสัญญาเงินกูด้้วยตน โดยเฉพาะวงเงินที�ค ํ� าประกนั
พร้อมทั�งลงลายมือชื�อกาํกบัในตอนทา้ยสญัญาคํ�าประกนัทุกหนา้  

                  3. กรณีสลปิเงินได้รายเดือนของสมาชิก ปรากฏสถานะ M คู่สมรสไม่มีเงินได้   

หรือ N คู่สมรสมเีงินได้  สมาชิกจะต้องให้คู่สมรสลงลายมอืชื0อให้ความยนิยอม  

หากไม่ลงลายมอืชื0อให้ความยนิยอมจะต้องแสดงใบจดทะเบียนการหย่ามาประกอบ  
 
 
 
 
 
 

      ................................................... ลงชื�อผูค้ ํ�าประกนั 
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หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื0นใด เพื0อชําระหนี' หรือภาระผกูพนัอื0นใดที0มีต่อ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 

 
                                                                           เขียนที�.................................................................. 
      วนัที�..................................................................... 
 

โดยหนงัสือฉบบันี�ขา้พเจา้.......................................................................................................... 
ตาํแหน่ง..................................................................................สงักดั/กอง.........................................และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขที�.........................................
  ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี�มอบใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื�อแสดงวา่ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทั วทิยุ
การบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึ� งเป็นนายจา้ง/หน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงิน
อื�นใดที�ถึงกาํหนดจ่ายให้แก่ขา้พเจา้นั�น เพื�อชาํระหนี�หรือภาระผูกพนั อื�นที�มีต่อสหกรณ์ฯ เช่น ค่าหุ้น หนี� เงินกู ้
หนี� ในฐานะผูค้ ํ� าประกนั เงินฝาก ค่าเบี� ยประกนัชีวิต เงินเขา้ร่วมทุนช่วยเหลือผูค้ ํ� าเงินกูส้ามญั ค่าธรรมเนียมและ
อื�นๆ เป็นอนัดับแรกถดัจาก หนี� ภาษีอากร กองทุนสํารองเลี� ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานและ
กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม โดยอาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ�มเติม(ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 จนกวา่หนี�หรือภาระผกูพนันั�นจะระงบัสิ�นไป และการแสดงเจตนายินยอมของขา้พเจา้นี� มิ
อาจจะถอนคืนได ้เวน้แตส่หกรณ์ฯ จะใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ  

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยนิยอมฉบบันี�  ดีแลว้  จึง
ไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 

 
 
 
 
 

ลงชื�อ..............................................................ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

ลงชื�อ.............................................พยาน  ลงชื�อ.............................................พยาน 

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

................................................... ลงชื�อผูค้ ํ�าประกนั 

 



สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จาํกดั 

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

เรื!อง ประกนัชีวติ 

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

สมาชิกกู้ เงินเป็นจํานวน..............................................บาท  ต้องทาํประกนัเพิ!มเป็นจํานวนเงนิ............................................บาท 

ประกนัชีวิตกลุ่ม (บริษัททพิยประกนัชีวติ จํากดั ) ประกนัสนิเชื�อ (บริษัททพิยประกนัชีวติ จํากดั) 

1.วงเงินเดมิ…………………………………………………………………บาท 1.วงเงินเดมิ…………………………………………………………….บาท 

2.ความคุ้มครอง/สนิไหมทดแทน 2.ความคุ้มครอง/สนิไหมทดแทน 

   คุ้มครองการเสยีชีวติ     1 เทา่ของทนุประกนั          คุ้มครองการเสยีชีวติทกุกรณีได้     1 เท่าของทนุประกนั 

   คุ้มครองการเสยีชีวติอบุติัเหต ุ 2 เท่าของทนุประกนั    คุ้มครอง กรณีทพุพลภาพสิ 3นเชิงถาวร ตามสดัส่วนระบไุม่เกิน 

   คุ้มครองการเสยีชีวติอบุติัเหต ุ 3 เท่าของทนุประกนัจากภยั
สาธารณะ 

   1 เท่าของทนุประกนั 

3.การตรวจสขุภาพ 3.การตรวจสขุภาพ 

   วงเงินที!ทาํเกิน 5,000,000 บาท  ต้องตรวจสขุภาพ    ไม่ต้องตรวจสขุภาพ 
 4.ผู้กู้อายไุม่เกิน  70 ปี ทําประกนัชีวติได้สงูสดุไม่เกิน  7,000,000 
บาท 

4.ผู้กู้ ต้องมีอายรุะหว่าง 20 ปี แตไ่ม่เกิน 70 ปีบริบรูณ์  ทาํประกนั                
ได้สงูสดุไม่เกิน  5,000,000 บาท 

 5.สมาชิกอายเุกิน 70 ปีแตไ่ม่เกิน 80 ปี  ทนุประกนั  500,000 บาท 5.คุ้มครองถึงอาย ุ 70 ปีบริบรูณ์ 

 6.คา่เบี 3ยประกนั  4.50 บาท  ต่อทนุประกนั  1,000 บาท  6.ค่าเบี 3ยประกนั  3.30 บาท ต่อทนุประกนั 1,000 บาท  

    เช่น ทนุประกนั  2,000,000 * 4.50/1,000 =  9,000 บาทต่อปี    เช่นทนุประกนั  2,000,000 * 3.30/1,000 = 6,600 บาทต่อปี 
7.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม…………………………………………………..บาท 7.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม …………………………………………………..บาท 
 

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

         (นางสาววรรณวิภา   ทองเรไร)                          (........................................................) 

          รองผู้จดัการฝ่ายอาํนวยการ    สมาชิกเลขที!............................................... 

   ผู้ตรวจสอบข้อมลู                         ผู้ เอาประกนั 

 

 

 

ส่วนเจ้าหน้าที� 

หนี 3เงินกู้สามญั …………………………………….. ทุนประกัน เดมิ ต้องทาํเพิ�ม 

หนี 3เงินกู้ พิเศษบ้าน/รถยนต์ …………………………………….. ทิพยประกนัชีวติ (กลุม่)        ………………………….. ………………………….. 

หนี 3เงินกู้อื!นๆ (ที!ต้องทาํประกนั) …………………………………….. ทิพยประกนัชีวติ(สนิเชื!อ)      ………………………….. ………………………….. 
รวมเป็นจํานวนเงิน …………………………………….. หมายเหต.ุ.......................................................................................... 

 







สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยกุารบนิแหง่ประเทศไทย จาํกดั 

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

เรื!อง ประกนัชีวติ 

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

สมาชิกกู้ เงินเป็นจํานวน..............................................บาท  ต้องทาํประกนัเพิ!มเป็นจํานวนเงนิ............................................บาท 

ประกนัชีวิตกลุ่ม (บริษัททพิยประกนัชีวติ จํากดั ) ประกนัสนิเชื�อ (บริษัททพิยประกนัชีวติ จํากดั) 

1.วงเงินเดมิ…………………………………………………………………บาท 1.วงเงินเดมิ…………………………………………………………….บาท 

2.ความคุ้มครอง/สนิไหมทดแทน 2.ความคุ้มครอง/สนิไหมทดแทน 

   คุ้มครองการเสยีชีวติ     1 เทา่ของทนุประกนั          คุ้มครองการเสยีชีวติทกุกรณีได้     1 เท่าของทนุประกนั 

   คุ้มครองการเสยีชีวติอบุติัเหต ุ 2 เท่าของทนุประกนั    คุ้มครอง กรณีทพุพลภาพสิ 3นเชิงถาวร ตามสดัส่วนระบไุม่เกิน 

   คุ้มครองการเสยีชีวติอบุติัเหต ุ 3 เท่าของทนุประกนัจากภยั
สาธารณะ 

   1 เท่าของทนุประกนั 

3.การตรวจสขุภาพ 3.การตรวจสขุภาพ 

   วงเงินที!ทาํเกิน 5,000,000 บาท  ต้องตรวจสขุภาพ    ไม่ต้องตรวจสขุภาพ 
 4.ผู้กู้อายไุม่เกิน  70 ปี ทําประกนัชีวติได้สงูสดุไม่เกิน  7,000,000 
บาท 

4.ผู้กู้ ต้องมีอายรุะหว่าง 20 ปี แตไ่ม่เกิน 70 ปีบริบรูณ์  ทาํประกนั                
ได้สงูสดุไม่เกิน  5,000,000 บาท 

 5.สมาชิกอายเุกิน 70 ปีแตไ่ม่เกิน 80 ปี  ทนุประกนั  500,000 บาท 5.คุ้มครองถึงอาย ุ 70 ปีบริบรูณ์ 

 6.คา่เบี 3ยประกนั  4.50 บาท  ต่อทนุประกนั  1,000 บาท  6.ค่าเบี 3ยประกนั  3.30 บาท ต่อทนุประกนั 1,000 บาท  

    เช่น ทนุประกนั  2,000,000 * 4.50/1,000 =  9,000 บาทต่อปี    เช่นทนุประกนั  2,000,000 * 3.30/1,000 = 6,600 บาทต่อปี 
7.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม…………………………………………………..บาท 7.วงเงินทาํประกนัเพิ!ม …………………………………………………..บาท 
 

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

         (นางสาววรรณวิภา   ทองเรไร)                          (........................................................) 

          รองผู้จดัการฝ่ายอาํนวยการ    สมาชิกเลขที!............................................... 

   ผู้ตรวจสอบข้อมลู                         ผู้ เอาประกนั 

 

 

 

ส่วนเจ้าหน้าที� 

หนี 3เงินกู้สามญั …………………………………….. ทุนประกัน เดมิ ต้องทาํเพิ�ม 

หนี 3เงินกู้ พิเศษบ้าน/รถยนต์ …………………………………….. ทิพยประกนัชีวติ (กลุม่)        ………………………….. ………………………….. 

หนี 3เงินกู้อื!นๆ (ที!ต้องทาํประกนั) …………………………………….. ทิพยประกนัชีวติ(สนิเชื!อ)      ………………………….. ………………………….. 
รวมเป็นจํานวนเงิน …………………………………….. หมายเหต.ุ.......................................................................................... 
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