
 
 

 

บันทึกข้อตกลงสัญญาการค ้าประกันเงินกูเ้งินกู้สามัญ 
 

 ตามที่ข้าพเจ้า........................................................................สมาชิกทะเบียนที่.......................สังกัด.............................. 
เงินเดือน.........................บาท โทรศัพท์...............................ได้ตกลงใจค ้าประกันเงินกู้จากสหกรณ์ฯตามสัญญาที่................... 
ลงวันที่..........................จ้านวนเงิน...................................บาท (...........................................................) และข้าพเจ้าได้ทราบ
หนี สินของ.......................................................................เป็นอย่างดีและทราบถึงระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ เป็นอย่างดี 
โดยขอผูกพันต่อสหกรณ์ว่าจะช้าระหนี  ถ้าลูกหนี ไม่ช้าระหนี ดังกล่าวนี  จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐานส้าคัญ 
 

.......................................................................... 
(........................................................................) 
สมาชิกสหกรณ์ ฯ เลขทะเบียนที่.................... 

 
ชื่อผู้ค ้าประกัน สมาชิกเลข

ทะเบียนที่ 
ชื่อผู้ค ้าประกัน สมาชิกเลข

ทะเบียนที่ 
(1)  (4)  
(2)  (5)  
(3)  

 
 ข้าพเจ้าทั ง 4 ซึ่งเป็นผู้ค ้าประกัน...............................................................................................ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด ตามสัญญาค ้าประกันเลขที่........................................ยินยอมด้วยกับการที่สหกรณ์ ฯ ได้
เปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันกู้จะต้องช้าระให้แก่สหกรณ์ ฯ ตามรายละเอียดที่ผู้กู้ได้ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นและตกลงยอม
เข้าผูกพันเป็นผู้ค ้าประกันหนี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันใหม่ทุกประการ ทังนี  ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงการค ้าประกัน
เงินกู้นี เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาค ้าประกันเลขที่............................................ 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค ้าประกัน(1)    ลงชื่อ...............................................................ผู้ค ้าประกัน(4) 
       (...........................................................)            (...............................................................) 
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค ้าประกัน(2)       ลงชื่อ...............................................................ผู้ค ้าประกัน(5) 
        (...........................................................)             (...............................................................) 
ลงชื่อ............................................................ผู้ค ้าประกัน(3) 
        (...........................................................) 
         
          ............................................................พยาน              ................................................................พยาน 
       (.............................................................)              (................................................................) 
 



 
 

 
 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญ 
เขียนที่........................................................................................... 

วันที่...............เดือน..........................พ.ศ......................... 
เรียน   คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด 
เร่ือง    การเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญ 

ข้าพเจ้า...........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................สังกัด.................................. 
เงินเดือน..........................บาท โทรศัพท์................................ได้กู้เงินสามัญตามสัญญาที่..................ลงวันที่........................... 
จ้านวนเงิน................................บาท ปัจจุบันคงเหลือ................................บาท โดยมีผู้ค ้าประกันจ้านวน...........คน คือ 

1.....................................................................เลขทะเบียนที่...............สังกัด.........................เงินเดือน...................บาท 
2.....................................................................เลขทะเบียนที่................สังกัด.........................เงินเดือน...................บาท 
3.....................................................................เลขทะเบียนที่................สังกัด.........................เงินเดือน...................บาท 
4.....................................................................เลขทะเบียนที่................สังกัด.........................เงินเดือน...................บาท 
5.....................................................................เลขทะเบียนที่................สังกัด.........................เงินเดือน...................บาท 
บัดนี  เนื่องจาก...........................................................................เลขทะเบียนที่........................สังกัด............................. 

ผู้ค ้าประกันล้าดับที่........              เสียชีวิต                                ลาออกจากการเป็นสมาชิก 
                                                    โอนไปสหกรณ์อ่ืน               อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนผู้ค ้าประกันจาก...............................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................
สังกัด..........................................เงินเดือน........................บาท เป็น...............................................สมาชิกทะเบียนที่.................. 
สังกัด............................เงินเดือน........................บาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

....................................................... 
(........................................................) 
สมาชิกสหกรณ์ ฯ ทะเบียนที่............. 

 
 
                 

 
 
 

 อนุมัติ 

 ไม่อนุมัติ 

มติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ 
ครั งที่...............วันที่.................................... 

 

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



 
 

หนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกูส้ามัญ 

                                           
                                                                                                                                                         เลขที…่…..…../…….…… 

                            วันที…่…...เดือน………………พ.ศ……............. 
               ข้าพเจ้า……………………………..…………..………...........…สมาชิกเลขทะเบียนที…่…………...….อายุ.................ป ี  
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ…..…………..…….……........ต าแหน่ง.………....................สังกัด….……..………… 
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.................................บาท ทีอ่ยู่ปัจจุบันบ้านเลขที…่….…..……หมูท่ี่................ถนน……………..... 
ต าบล/แขวง………………….อ าเภอ/เขต…….…….……จังหวัด...………….…..รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท…์……..……….       
ขอท าหนังสือกู้เงินใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือกู้เงินนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์”  เพื่อ
เป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์  เป็นจ านวน……………...............บาท (....................................................................) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ.............………………………………...…..และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนั้นโดยถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ..............................ต่อป ี
                       ในกรณทีี่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ทั้งนีส้หกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอช าระคืนหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน  ดังนี้ 
                               ต้นเงินเทา่กันทุกงวดๆ ละ............................บาท  พร้อมด้วยดอกเบี้ย             จ านวน...................งวด 
                               ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ..............................บาท                      จ านวน...................งวด 
                               ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.....................................พ.ศ........................เป็นตน้ไป 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบีย้) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรบังวดนั้นๆ 
 ข้อ 4. ในการส่งคืนต้นเงินกู้พรอ้มด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3. นั้น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบญัชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
รายเดือนและเงินได้อ่ืนของข้าพเจ้า หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินไดร้ายเดือนและเงินได้อ่ืนของ
ข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมใหห้ักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืนมอบไว้  
ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส าหรบัเงินกู้สามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
             ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่าเงินกู้
ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เปน็อันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพรอ้มทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ก่อน 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า  ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า  ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจัดการช าระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ก่อน 
                      ถ้าข้าพเจ้าไม่จดัการช าระหนี้สนิให้เสร็จสิน้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม
ส าหรับข้าราชการ  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ(กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจา้สังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันและอนาคตหักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนได้                     
              ข้อ 7. ในการกู้เงินครัง้นี้   ข้าพเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่.................................จ านวน....................................หุน้ 
เป็นเงิน...................................บาท  มาจ าน าไว้เป็นประกันเงินกู้ครั้งนี้ด้วยและข้าพเจ้ายินยอมที่จะน าเงินค่าหุ้นที่จะเกิดขึ้นในภาย
หน้ามาประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 
     

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องติดอากรแสตมป ์
ตามประมวลรัษฎากร 

 
 



              
 ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
             ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้ค้างช าระอยู่กับสหกรณ์   ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น   เงินปนัผลเงินเฉลี่ยคืน
ประจ าปีหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจา้ได้รับจากสหกรณ์ฯ หรือหน่วยงานใดไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้  เม่ือ
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ให้ความ
ยินยอมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยให้สหกรณ์มีอ านาจที่จะด าเนินการหักกลบลบหนีไ้ด้ตามกฎหมาย   
             ข้อ 10. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืน  จ านวน 3 ฉบับ  มอบไว้ให้สหกรณ์   
หน่วยงานต้นสังกัด   และส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
                        ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อ 
ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  

                         ลงชื่อ……….……………………….….ผู้กู้เงิน                
                                                                   (…………….....………………….) 

                                                                  ลงชื่อ…………………………………..พยาน/เจ้าหนา้ที่การเงิน 
                                                                 (………………………....……….) 

                                                                        ลงชื่อ………………………………....พยาน/ผู้บังคับบัญชา 
                                                                (…………………....…………….) 

                    
ข้าพเจ้า………………………… ………..ได้รับเงินกู้จ านวน………..…… ….…บาท(……… ….......………….………….) 

ตามค าขอและหนังสือกู้เงินสามญันี้เป็นไปการถูกต้องแล้ว ณ วันที…่…..…......... …เดือน….....……..……พ.ศ.…….…….............. 
โดย               รับเป็นเช็ค                 โอน/น าเงินเข้าฝากบัญชเีลขที่.................................................................ของข้าพเจา้ 

 

                              ลงชื่อ……….…………………………....ผู้รับเงิน                
                                                                   (…………………………………….) 

                                                                                   ลงชื่อ…………………………………….เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
                                                               (………………….…   …………….) 

                                                                                    ลงชื่อ…………………………………....เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนังสือกูเ้งิน 

                                                          (………………………………….) 

ค ำยินยอมของคูส่มรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

      เขียนที…่…………………………………. 
                                                                                                 วันท่ี…………เดือน……………………พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้านาย/นาง……………….….……………….………เป็นคูส่มรสของนาย/นาง………………………..……… 
ยินยอมให้คู่สมรสของขา้พเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดล าปางจ ากัด  ตามหนงัสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญข้างต้น
นีแ้ละข้าพเจา้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ   

……………………………………….คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
(..…………………………………….) 
……………………………………….ผู้กู้เงิน 
(..…………………………………….) 
 

ผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนสหกรณ์ 

.................................................. ประธานกรรมการเงินกู ้

 ...................................................ผู้จัดการ 



 
 

 

 
 

 

                             หนังสือค  ำประกันส ำหรับเงินสำมญั 
                                           

                                                                                                                                                       เลขที…่…...…../.…….…… 

                               วันที…่….……เดือน……………พ.ศ……….... 

ข้าพเจ้า…………………….............................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง  จ ากัด 
เลขทะเบียนที…่……...….อายุ............ปี  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ....……….…..…………….………… 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง…………..…………................ สังกัด….….......…………………… ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง  
เดือนละ............................บาท ที่อยู่ปัจจบุัน บ้านเลขที…่..……หมูท่ี…่..…ถนน……… ..…..ต าบล/แขวง…………………….
อ าเภอ/เขต….……………...………จังหวัด………..……....……รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท…์……..…...………    
ได้ท าหนังสือค้ าประกนัใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง  จ ากัด   ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนีจ้ะใช้ค าว่า 
“สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลักฐานดงัต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให…้………………..….............กู้เงิน จ านวนเงินกู้.......................บาท(....................................)  
ตามหนังสือเงินกู้สามัญที่…………./…………..ลงวันที…่……………………….....…..และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้อง
แล้ว    ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน   ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้
นั้นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ  1  และทราบข้อผูกพันของผู้กูใ้นเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้    อัตรา
ดอกเบี้ย   และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกูส้ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอม
ปฎิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ  ทุกประการ   จนกว่าหนี้สนิ   และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนคา่ภาระติดพัน  จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
                      ข้าพเจ้ายอมเข้าค้ าประกันการช าระหนี้ตน้เงินจ านวน............................บาท (.......................................................) 
พร้อมทั้งดอกเบี้ยตามหนังสือสัญญากู้เงิน  ตลอดจนค่าสินไหมทดแทน  ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นัน้ด้วย   และในกรณี
ที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์
เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ทั้งนี ้  สหกรณไ์ม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ   ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า 
หลุดพ้นจากการค้ าประกนัรายนี้  จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกนัไว้นี้จะได้ใหส้มาชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนีส้ินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู ้   หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสอืบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลกูหนี้ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผูบ้ังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินไดร้ายเดือนและเงิน
อื่นใดของข้าพเจ้า   หักจ านวนเงิน ณ  ที่จ่าย  ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงนิได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
ส่งต่อสหกรณ์ด้วย หากเงินได้รายเดือนไม่พอที่จะช าระข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงินปนัผลและเฉลี่ยคืนประจ าปีของข้าพเจ้า  

หนังสือกู้ที่…………/………
ชื่อผู้กู…้…………………… 
วันท่ี……./…………./……..
. 

ค ำเตอืน  ผู้ค้ าประกันต้องกรอกข้อความตาม 
รายการท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือค้ าประกันฯ ฉบับนี้
ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถว้น
มิฉะน้ันสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 
ไม่ต้องติดอากรแสตมป ์
ตามประมวลรัษฎากร 



 
หรือเงินอื่นใดไปช าระหนี้ของผูกู้้จนครบจ านวน  โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับ
สหกรณ์ หากมิได้ท าหนังสือใหถ้ือเอาความยินยอมในครั้งนี้เสมือนหนึ่งว่าได้ท าหนังสือไว้แลว้และความยนิยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป    ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ช าระหนีต้ามหนังสือสญัญากู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกนันัน้ โดยสิน้เชงิแล้ว  
            ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือน ,เงินปนัผลและเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด   ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายใหส้หกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จน
สิ้นเชิง 
 ข้อ 6.ในการส่งหนังสือบอกกลา่วไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือค้ าประกนันี้  หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ได้แจ้งในหนังสือค้ าประกันฉบับนี้    ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  

 
             ลงชื่อ……….……………………….….ผู้ค้ าประกัน                

                                                (…………………………………….) 
 

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

 
                   ลงชื่อ………………………………........พยาน 

                              (………………….....……………….) 

  
หมายเหตุ   ผู้ค้ าประกันต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว   ส าเนาทะเบียนบ้าน   ทะเบียนสมรส  บัตรคู่สมรส  ทะเบียนบ้านคู่สมรส 
สลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางไว้ประกอบเป็นหลักฐาน  
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมคีู่สมรส) 

  เขียนที…่…………….………………………. 
                                                                                         วันที…่………เดือน……………….……พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้านาย/นาง……………….….…….…..………เป็นคู่สมรสของนาย/นาง………..………………..……… 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกนัเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด   
ตามหนังสือค้ าประกันเงินกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ   
 

……………………………………….คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
(..…………………………………….) 
……………………………………….ผู้ค้ าประกัน 
(..…………………………………….) 
 



ส าหรับผู้กู้ 
                                                      

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด 
 

                  เขียนที…่………………….……………………. 
                   วันที…่……..เดือน………………พ.ศ…………. 
 ข้าพเจ้า……………………………………………..อายุ………....ปี ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที…่………................................. 
หมู่ที่……...ตรอก/ซอย……….………….ถนน………….…………ต าบล/แขวง……………………อ าเภอ/เขต……………………..
จังหวัด……………………….รับราชการสังกัด……………………………ต าแหน่ง……………………………………และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก……….........……มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหัก
เงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรพัย์ฯ ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัด
ล าปาง จ ากัด ดังนี้ 
 ข้อ  1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ ที่ข้าพเจ้าพึ่งได้รับจากทาง 
ราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด  แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระหนี ้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่น 
แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรพัย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินจาก
เงินบ าเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด แจ้งและส่งเงิน
จ านวนนั้นให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด   แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 3 กรณีที่ข้าพเจ้ามีหนี้สะสมเนื่องจากหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าไม่เพียงพอช าระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หัก
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจ าปีนั้นๆ ช าระหนี้ที่ค้างจนครบถ้วน 
 ข้อ  4.  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) 
ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด ก่อนเป็น อันดับแรกตามกฎหมายสหกรณ์ 
 ข้อ  5.  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน 
เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว 
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 หนังสือนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกันฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด  ฉบับทีส่อง
เก็บไว้กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ส าเนาให้สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ให้ค ายินยอม 
                 (………………….……………….) 
 
      (ลงชื่อ)……………………………………พยาน 
               (…………………..………………..) 
      
       (ลงชื่อ)…………………………………...พยาน 
                  (……………………………………) 
 



ส าหรับผู้ค้ าประกัน 

 
หนังสือยินยอมให้หักเงินได้ช้าระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด  

                                                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด 
                                                                                                                         24 ถนนพระแก้ว อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 52000 
                                                      วันที.่............เดือน............................พ.ศ........................... 
                            ข้าพเจ้า..............................................................อายุ..........ป ีอยู่บ้านเลขที่...................หมู่............ตรอก/ซอย................ 
ถนน.....................ต้าบล/แขวง.............................อ้าเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์(บ้าน)..................................มือถือ................................... สังกัด........................................ต้าแหน่ง...............................และเปน็
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด เลขทะเบียน................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหน่วยงาน   หักเงินได้
ใด ๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของนายจ้างส่งช้าระหนี และหรือส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัด
ล้าปาง จ้ากัด ซึ่งข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงขอท้าหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด ดังนี   
                     ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม เงินบ้าเหน็จเงินบ้านาญเงินกองทุน กบข. 
เงินกองทุนส้ารองเลี ยงชีพ  เงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจ้าปีของสหกรณ์ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างจ่ายให้ข้าพเจ้า            
มีอ้านาจหักเงินได้ดังกล่าวตามจ้านวนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด ได้แจ้งเพื่อส่งช้าระหนี  ช้าระค่าหุ้น  หรือ
เงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องช้าระแล้วแต่กรณี ส่งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน และ
หรือทุกประการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่หักเงินได้ของข้าพเจ้า  
                   ข้อ 2. ในกรณีเงินดังกล่าวตามข้อ 1 เม่ือหักช้าระหนี แก่ทางราชการ (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินนั น เพื่อช้าระหนี 
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด ก่อนเป็นอันดับแรกตามกฎหมายสหกรณ์  
       ข้อ 3. กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบ้าเหน็จหรือเงินสะสม หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินดังกล่าวที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ ตามจ้านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด  แจ้งและหัก
ตามจ้านวนนั นส่งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด แทนข้าพเจ้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่หักเงินได้ของข้าพเจ้า  
                    ข้อ 4. หนังสือยนิยอมนี ให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป เว้นแต่หักเงินเพื่อช้าระหนี เงินกู้ในฐานะที่ข้าฯเป็นผู้ค ้าประกัน ให้มี
ผลเม่ือผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี และสหกรณ์สามารถหักได้ทันทีหลังจากที่ได้แจ้งให้ข้าฯทราบเป็นหนังสือแล้ว และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่
เพิกถอนความยินยอมนี ทั งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธร
จังหวัดล้าปาง จ้ากัด หนังสือยินยอมฉบับนี ท้าขึ นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้อ่านและตรวจข้อความพร้อมถ้อยค้าในหนังสือนี 
ทั งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
หนังสือนี ท้าขึ น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ  
                              ฉบับที่ 1 เก็บไว้ที่ส้านักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด  
                              ฉบับที่ 2 เก็บไว้ที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายจ้าง ที่มีหน้าที่จ่ายเงินได้ของข้าพเจ้า  
 
                                                                       ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                      (………......................................................) 
                                                                                   ลงชื่อ.................................................................พยาน 
                                                                                  (..................................................................) 
                                                                       ลงชื่อ................................................................ พยาน  
                                                                                      (………....................................................) 
 


