
 

บันทึกข้อตกลงสัญญาการค ้าประกันเงินกูเ้งินกู้สามัญ 

 

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

.......................................................................... 
(........................................................................) 
สมาชิกสหกรณ์ฯ เลขทะเบียนที่.................... 

 
ชื่อผู้ค ้าประกัน สมาชิกเลข

ทะเบียนที่ 
ชื่อผู้ค ้าประกัน สมาชิกเลข

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

 
 ข้าพเจ้าทั ง 4 ซึ่งเป็นผู้ค ้าประกัน......................................................... .....................ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด ตามสัญญาค ้าประกันเลขที่ ........................................ยินยอมด้วยกับการที่สหกรณ์ฯ ได้
เปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันกู้จะต้องช้าระให้แก่สหกรณ์ ฯ ตามรายละเอียดที่ผู้กู้ได้ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นและตกลงยอม
เข้าผูกพันเป็นผู้ค ้าประกันหนี ที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันใหม่ทุกประการ ทังนี  ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงการค ้าประกัน
เงินกู้นี เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาค ้าประกันเลขที่............................................ 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้ค ้าประกัน(1)   ลงชื่อ...............................................................ผู้ค ้าประกัน(3) 
       (...........................................................)            (...............................................................) 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ค ้าประกัน(2)       ลงชื่อ...............................................................ผู้ค ้าประกัน(4) 
        (...........................................................)             (...............................................................) 
 

    ลงชื่อ............................................................ผู้ค ้าประกัน(5) 
            (...........................................................) 
 

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

 

 



 

หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค ้าประกันสัญญาเงินกู้สามัญ 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที.่.........เดือน...........................พ.ศ................ 

 
เรียน คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด 
เรื่อง การเปล่ียนแปลงผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญ 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่...................สังกัด..............................................
เงินเดือน............................บาท โทรศัพท์......................................ได้กู้เงินสามัญตามสัญญาที่.....................ลงวันที.่...............................
จ้านวนเงิน.........................บาท ปัจจุบันคงเหลือ..............................บาท โดยมีผู้ค ้าประกันจ้านวน.................คน คือ- 
     1………………………………………..….เลขทะเบียนที……..…….สังกัด....................เงินเดือน.....................บาท 
     2..............................................................เลขทะเบียนท่ี.................สังกัด.....................เงินเดือน....................บาท 
                    3..............................................................เลขทะเบียนท่ี.................สังกัด.....................เงินเดือน....................บาท 
                    4..............................................................เลขทะเบียนท่ี.................สังกัด.....................เงินเดือน....................บาท 
                    5..............................................................เลขทะเบียนท่ี.................สังกัด.....................เงินเดือน....................บาท 
  บัดนี  เนื่องจาก..........................................................................เลขทะเบียนท่ี............................สังกัด.................... 
ผู้ค ้าประกันล้าดับท่ี...........                 เสียชีวิต                          ลาออกจากการเป็นสมาชิก 

                 โอนไปสหกรณ์อื่น                     อื่นๆ(ระบ)ุ...........................................................  

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

   
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                            
 
                                                 ขอแสดงความนับถือ   
  
                                      ......................................................... 
                                    (...........................................................) 

                                                 สมาชิกสหกรณ์ ฯ ทะเบียนที่.................... 
 
 
 

 
             

            อนุมัติ 

            ไม่อนุมัต ิ       

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

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



         ส้ำหรับผู้ค ้ำ 

หนังสือยินยอมให้หักเงินได้ช้าระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด  

                                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด 

                                                                                                     24 ถนนพระแก้ว อ้าเภอเมืองล้าปาง จังหวัดล้าปาง 52000 

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

                            ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู่...........ตรอก/ซอย........... 
ถนน.....................ต้าบล/แขวง.............................อ้าเภอ/เขต...............................จังหวัด...............................รหสัไปรษณยี.์....................
โทรศัพท์(บ้าน)..................................มือถือ................................... สังกัด...................................ต้าแหน่ง...............................และเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด เลขทะเบียน...........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหน่วยงาน   
หักเงินได้ใดๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของนายจ้างส่งช้าระหนี และหรือส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธร
จังหวัดล้าปาง จ้ากัด ซึ่งข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงขอท้าหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปางจ้ากัด
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
หรอืทุกประการภายใน7วันนับแต่วันที่หักเงินได้ของข้าพเจ้า  
                    ข้อ 2. ในกรณีเงินดังกล่าวตามข้อ 1 เม่ือหักช้าระหนี แก่ทางราชการ (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินนั น เพื่อช้าระหนี  
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปางจ้ากัดก่อนเป็นอันดับแรกตามกฎหมายสหกรณ์  
      ข้อ 3. กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบ้าเหน็จหรือเงินสะสม หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินดังกล่าวที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ ตามจ้านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด  แจ้งและหัก
ตามจ้านวนนั นส่งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด แทนข้าพเจ้า ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่หักเงินได้ของ 
ข้าพเจ้า  
                    ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี ให้มีผลตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป เว้นแต่หักเงินเพื่อช้าระหนี เงินกู้ในฐานะที่ข้าฯเป็นผู้ค ้าประกัน       
ให้มีผลเม่ือผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี และสหกรณ์สามารถหักได้ทันทีหลังจากที่ได้แจ้งให้ข้าฯทราบเป็นหนังสือแล้ว  และข้าพเจ้าขอ        
ยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี ทั งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด หนังสือยินยอมฉบับนี ท้าขึ นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้อ่านและตรวจข้อความพร้อม
ถ้อยค้าในหนังสือนี ทั งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ต่อหน้าพยาน                       
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น หนังสือนี ท้าขึ น2ฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ  
                              ฉบับที ่1 เก็บไว้ที่ส้านักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด  
                              ฉบบัท่ี 2 เก็บไว้ที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน นายจ้าง ที่มีหน้าที่จ่ายเงินได้ของข้าพเจ้า  
 
                                                                       ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                      (………......................................................) 
                                                                                   ลงชื่อ.................................................................พยาน 
                                                                                  (..................................................................) 
                                                                       ลงชื่อ................................................................ พยาน  
                                                                                      (………....................................................) 
 



 

 
 

 

                             หนังสือค ้าประกันส้าหรับเงินสามัญ 
                                           
                                                                                                                                                            เลขที…่……….....…../.…….…… 

                           วันที…่….……เดือน……….…..…………พ.ศ………… 
ข้าพเจ้า……………………………..………...…..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด เลขทะเบียนที่………...….
อายุ................ปี  เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ....……….…..…………….………… 
รับราชการหรือท้างานประจ้าในต้าแหน่ง…………..………………….... สังกัด….……………………… ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง 
เดือนละ............................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…….……หมู่ที่…..…ถนน………..… ..…..ต้าบล/แขวง…………………….
อ้าเภอ/เขต….……………...………จังหวัด………..……....……รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์…………..…...………   
ได้ท้าหนังสือค ้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง  จ้ากัด   ซึ่งต่อไปนี ในหนังสือค ้าประกันนี จะใช้ค้าว่า 
“สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี  
 ข้อ 1. ตามท่ีสหกรณ์ได้ให้…………………..……………….……..…………...กู้เงิน   จ้านวนเงินกู้.................................บาท 
(.......................................................................)  ตามหนังสือเงินกู้สามัญที่…………..…./………วันที่………………………….....…..
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว    ข้าพเจ้ายินยอมค ้าประกันหนี ดังกล่าวพร้อมดอกเบี ยและค่าสินไหมทดแทน   
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค ้าประกันหนี ดังกล่าวตามข้อ  1  และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช้าระหนี อัตรา
ดอกเบี ย  และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนั นโดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมปฎิบัติ
ตามข้อผูกพันนั นๆ  ทุกประการจนกว่าหนี สินและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ช้าระครบถ้วนแล้ว 
                      ข้าพเจ้ายอมเข้าค ้าประกันการช้าระหนี ต้นเงินจ้านวน................................บาท (.........................................................)
พร้อมทั งดอกเบี ยตามหนังสือสัญญากู้เงิน  ตลอดจนค่าสินไหมทดแทน  ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นด้วย   และในกรณี
ที่มีเหตุจ้าเป็นที่สหกรณ์ต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ยเงินกู้   ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ยได้ตามที่สหกรณ์
เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ทั งนี    สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้น
จากการค ้าประกันรายนี   จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค ้าประกันไว้นี จะได้ให้สมาชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควร
เข้าเป็นผู้ค ้าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช้าระหนี สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้    หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด  ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่น
ใดของข้าพเจ้า หักจ้านวนเงิน ณ  ที่จ่ายช้าระหนี ซึ่งข้าพเจ้าต้องช้าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อ
สหกรณ์ด้วย หากเงินได้รายเดือนไม่พอท่ีจะช้าระข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ น้าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนประจ้าปีของข้าพเจ้า หรือเงิน
อื่นใดไปช้าระหนี ของผู้กู้จนครบจ้านวน  โดยข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ 
หากมิได้ท้าหนังสือให้ถือเอาความยินยอมในครั งนี เสมือนหน่ึงว่าได้ท้าหนังสือไว้แล้วและความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป   ทั งนี จนกว่า          
จะได้ช้าระหนี ตามหนังสือสัญญากู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค ้าประกันนั น โดยสิ นเชิงแล้ว  
        
 

หนังสือกู้ที่………….…/………

ชื่อผู้กู…้………………………… 

วันท่ี……./…………./……... 

ค้าเตือน  ผู้ค ้าประกันต้องกรอกข้อความตามรายการ

ที่ก้าหนดไว้ในหนังสือค ้าประกันฯ ฉบับนี ด้วย

ลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนั น

สหกรณ์จะไม่รับพจิารณา 

สหกรณ์ได้รับการยกเว้น 

ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 

ตำมประมวลรัษฎำกร 



               ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือน ,เงินปันผลและเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช้าระหนี จน
สิ นเชิง 
 ข้อ 6.ในการส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปตามที่อยู่ที่ปรากฏในหนังสือค ้าประกันนี   หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงที่
อยู่ได้แจ้งในหนังสือค ้าประกันฉบับนี    ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค ้าประกันนี โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ  

 

                                                                   ลงชื่อ……….……………………….….ผู้ค ้าประกัน                
                                              (…………………………………….) 
 

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

 

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

                        

หมายเหตุ   ผู้ค ้าประกันต้องแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัว   ส้าเนาทะเบียนบ้าน   ทะเบียนสมรส  บัตรคู่สมรส  ทะเบียนบ้านคู่สมรส 

สลิปเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางไว้ประกอบเป็นหลักฐาน  

 

 

ค้ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค ้าประกันมีคู่สมรส) 

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

ข้าพเจ้านาย/นาง……………….….…….…..………….…เป็นคู่สมรสของนาย/นา……………...………………..……… 
ยินยอมใหคู้่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ารวจภูธรจังหวัดล้าปาง จ้ากัด  ตามหนังสือค ้า
ประกันเงินกู้ข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ   
 

……………………………………….คู่สมรสผู้ให้ค้ายินยอม 

(..…………………………………….) 

……………………………………….ผู้ค ้าประกัน 

(..…………………………………….) 

 


