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หนังสือคํ�าประกนัเงินกู้พเิศษ (เพื�อซื�อยานพาหนะ) 
          
 
 
 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 
 ไดท้าํสญัญาคํ2าประกนัฉบบันี2 ใหไ้วต้อ่สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึ� งต่อไปนี2
ในหนงัสือคํ2าประกนัจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์” เพื�อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี2  
 ขอ้ 1. ตามที�สหกรณ์ไดใ้ห.้................................................................................................................. กูเ้งินพิเศษ 
(เพื�อซื2อยานพาหนะ) เป็นเงินจาํนวน........................................ บาท (..............................................................................) 
ตามหนงัสือสญัญากูพิ้เศษ (เพื�อซื2อยานพาหนะ) ฉบบัเลขที�...................................... ลงวนัที�............................................... 
และผูกู้ไ้ด้รับเงินกูไ้ปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมคํ2 าประกนัหนี2 เงินกูด้งักล่าวพร้อมดอกเบี2 ยและค่า
สินไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี2นั2นดว้ย  
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยนิยอมคํ2าประกนัหนี2 เงินกูด้งักล่าวตาม ขอ้ 1. และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเรื�องการส่งเงินงวด
ชาํระหนี2  ระยะเวลาเริ�มตน้การส่งเงินงวดชาํระหนี2และระยะเวลาสิ2นสุดการส่งเงินงวดชาํระหนี2  อตัราดอกเบี2 ย และการ
เรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามที�กล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินพิเศษ (เพื�อซื2อยานพาหนะ) นั2นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอม
ปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั2นๆ ทุกประการ จนกวา่หนี2 สิน และคา่สินไหมทดแทนตลอดจนคา่ภาระติดพนัจะไดช้าํระครบถว้น
แลว้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ผกูพนัวา่ การออกจากการเป็นพนกังานบริษทั วทิยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั หรือ
เจา้หนา้ที�สหกรณ์ หรือการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุทาํให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการคํ2าประกนั
รายนี2  จนกวา่ผูที้�ขา้พเจา้ค ํ2าประกนัไวนี้2 จะไดใ้ห้สมาชิกคนอื�น ซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้
เป็นผูค้ ํ2าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนี2 ให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ขา้พเจา้ภายในหกสิบวนันบัแตว่นัที�ลูกหนี2ผิดนดัชาํระหนี2  ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระหนี2โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที� 
ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดของขา้พเจา้ที�มีสิทธิพึงไดรั้บในแต่ละคราว หักจาํนวนเงิน ณ ที�จ่าย เพื�อชาํระหนี2 ซึ� ง
ขา้พเจา้ตอ้งชาํระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือ
ให้ความยินยอมหักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอื้�นใดมอบไวใ้ห้กบัสหกรณ์ และขา้พเจา้ประสงคใ์หค้วามยินยอมนี2 มีอยู่
ตลอดไปจนกวา่จะไดช้าํระหนี2ตามหนงัสือกูเ้งินสามญัที�ขา้พเจา้ไดค้ ํ2าประกนันั2นโดยสิ2นเชิงแลว้ 
 
 
       ................................................... ลงชื�อผูค้ ํ2าประกนั 

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

สัญญาคํ�าประกนัด้วยลายมอืตวัเองเท่านั�น 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากร 
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

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



 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือใหค้วามยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดของขา้พเจา้มอบ
ไวใ้หส้หกรณ์เพื�อแสดงตอ่หน่วยงานตน้สงักดัของขา้พเจา้ใหห้กั ณ ที�จ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนี2จน
สิ2นเชิง 

ขอ้ 6. เงินคา่หุน้ เงินปันผล เงินเฉลี�ยคืน เงินฝาก  หรือบรรดาเงินผลประโยชน์อื�นใดที�ขา้พเจา้จะพึงได้
จากสหกรณ์ หรือจากเงินที�ขา้พเจา้ไดท้าํประกนัชีวติไวเ้พื�อประกนัหนี2 เงินกูข้องขา้พเจา้เอง หากมียอดเงินคงเหลือ 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์นาํเงินดงักล่าวไปชาํระหนี2ตามสญัญาคํ2าประกนันี2ได ้  

ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที�อยูต่ามที�ไดแ้จง้ไวใ้นสัญญานี2  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ
โดยทนัที 

ขอ้ 8. ขอ้ตกลงอื�นใดที�มิไดก้าํหนดไวใ้นสญัญานี2  ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ�มเติมประมวล
กฎหมายแพง่และพาณิชย ์(ฉบบัที� ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ กาํหนดไว ้    

 

           ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือคํ2าประกนันี2โดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  

ลงชื�อ............................................... ผูค้ ํ2าประกนั ลงชื�อ................................................. คูส่มรสผูค้ ํ2าประกนั (ถา้มี) 
                       (................................................)                             (................................................) 
 
 ลงชื�อ.............................................. พยาน ลงชื�อ................................................ พยาน 
        (..............................................)             (.............................................) 
 
 

Uเอกสารประกอบการประกนั 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 ํ2 าประกนัจะตอ้งเป็นผูก้รอกรายละเอียดในสัญญาเงินกูด้้วยตน โดยเฉพาะวงเงินที�ค ํ2 าประกนั
พร้อมทั2งลงลายมือชื�อกาํกบัในตอนทา้ยสญัญาคํ2าประกนัทุกหนา้  

                  3. กรณีสลปิเงินได้รายเดือนของสมาชิก ปรากฏสถานะ M คู่สมรสไม่มีเงินได้   

หรือ N คู่สมรสมเีงินได้  สมาชิกจะต้องให้คู่สมรสลงลายมอืชื�อให้ความยนิยอม  

หากไม่ลงลายมอืชื�อให้ความยนิยอมจะต้องแสดงใบจดทะเบียนการหย่ามาประกอบ  
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หนังสือแสดงความยนิยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื�นใด เพื�อชําระหนี� หรือภาระผกูพนัอื�นใดที�มีต่อ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากดั 
 

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

โดยหนงัสือฉบบันี2ขา้พเจา้.......................................................................................................... 
ตาํแหน่ง..................................................................................สงักดั/กอง.........................................และเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษทัวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ทะเบียนสมาชิกเลขที�.........................................
  ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี2มอบใหไ้วแ้ก่สหกรณ์ฯ เพื�อแสดงวา่ขา้พเจา้ยนิยอมใหบ้ริษทั วทิยุ
การบินแห่งประเทศไทย จาํกดั ซึ� งเป็นนายจา้ง/หน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงิน
อื�นใดที�ถึงกาํหนดจ่ายให้แก่ขา้พเจา้นั2น เพื�อชาํระหนี2หรือภาระผูกพนั อื�นที�มีต่อสหกรณ์ฯ เช่น ค่าหุ้น หนี2 เงินกู ้
หนี2 ในฐานะผูค้ ํ2 าประกนั เงินฝาก ค่าเบี2 ยประกนัชีวิต เงินเขา้ร่วมทุนช่วยเหลือผูค้ ํ2 าเงินกูส้ามญั ค่าธรรมเนียมและ
อื�นๆ เป็นอนัดับแรกถดัจาก หนี2 ภาษีอากร กองทุนสํารองเลี2 ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานและ
กฎหมายวา่ดว้ยประกนัสงัคม โดยอาศยัอาํนาจตามความในพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ�มเติม(ฉบบัที� 2) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 จนกวา่หนี2หรือภาระผกูพนันั2นจะระงบัสิ2นไป และการแสดงเจตนายินยอมของขา้พเจา้นี2 มิ
อาจจะถอนคืนได ้เวน้แตส่หกรณ์ฯ จะใหค้วามยนิยอมเป็นหนงัสือ  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและเขา้ใจถอ้ยคาํในหนงัสือแสดงความยนิยอมฉบบันี2  ดีแลว้  จึง
ไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัตอ่หนา้พยาน 
 

 

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

 

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