
 
                                                                                               
                              
                                                                                            

หนังสือเงินกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ 
                                                                                                                                                                      

เลขท่ี.............../...................... 
วันท่ี................เดือน........................................พ.ศ............................ 

 
  ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.........................อายุ..............ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน...................................................................รับราชการหรืองานประจ าต าแหน่ง..................................................
สังกัด......................................................................................ไดรั้บเงินเดอืน/ค่าจา้ง เดือนละ..........................................................บาท 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี..................ถนน................................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั....................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์......................................... 
ขอท าหนังสือกูเ้งินให้ไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด ซึ่งตอ่ไปนี้ในหนังสือกู้เงินนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” 
เพื่อเป็นหลักฐานดังตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน...................................................................................................บาท 
(.........................................................................................................) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ.................................................................. 
และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว 
  ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบ้ียเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ7.5 ตอ่ปี 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณจ์ะต้องเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลง
อัตราดอกเบ้ียได้ตามท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเม่ือใดก็ได้ ท้ังนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหนา้ 
  ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอช าระคนืหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดอืน ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ..............................................บาท 
พร้อมด้วยดอกเบ้ีย จ านวน.............................งวด เวน้แต่งวดสุดท้ายขอส่ง..................................บาท        ท้ังนีต้ั้งแต่งวด
ประจ าเดือน........................................พ.ศ..........................เป็นต้นไป 
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในส้ินเดือนท่ีระบุไว้
ส าหรับงวดนั้น ๆ  
  ข้อ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกู้พร้อมด้วยดอกเบ้ียตาม ข้อ 3 นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้
จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจา้ หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าตอ้งส่งต่อสหกรณน์ั้น จากเงินได้รายเดือนและ
เงินได้อืน่ของข้าพเจ้าเพือ่ส่งต่อสหกรณด์้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดอืนและเงินได้อืน่
มอบไว้ ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยส้ินเชิงแล้ว 
  ข้อ 5.ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อท่ีว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคนืเงินกู้ ให้
ถือว่าเงินกู้ท่ีได้รับไปจากสหกรณน์ี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้
ไว้ 
  ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณว์่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า 
ข้าพเจ้าจะตอ้งแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 
   
 
 

 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องตดิอากรแสตมป ์

ตามประมวลรัษฎากร 



ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคกอ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหนา้ท่ีผู้จ่ายเงินสะสม 
ส าหรับข้าราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอื่นใดท่ีทาง
ราชการหรือหนว่ยงานเจา้สังกัดหรือนายจ้างจา่ยให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้          
  ข้อ 7. ในการกู้เงินคร้ังนี้ ข้าพเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณเ์ลขท่ี...........................จ านวน...........................หุ้น 
เป็นเงิน.............................บาท มาจ าน าไวเ้ป็นประกนัเงินกูค้ร้ังน้ีดว้ยและข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะน าเงินคา่หุ้นท่ีเกดิข้ึนในภายหน้ามา
ประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 
  ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
  ข้อ 9. ตราบใดท่ีข้าพเจา้มีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณน์ าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือ
เงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เม่ือข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอา
ข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าท่ีจะให้หักกลบลบหนี้โดยให้สหกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 
  ข้อ 10. ข้าพเจา้ได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดอืนและเงินได้อืน่ มอบไว้ให้สหกรณ์หน่วยงาน
ต้นสังกัด  
  ข้าพเจ้าไดอ้่านข้อความในหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้สามัญนีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
ส าคัญต่อหน้าพยาน 
                                                                               
                                                                  ลงช่ือ.................................................... ..............ผู้กู้เงิน 
                                                                            (..................................................................) 
                                                                        
                                                                       ลงช่ือ...................................................................กรรมการ/ประธานกลุ่ม/เลขากลุ่ม 
                                                                             (..................................................................) 
                                                                       
                                                                      ลงช่ือ............................................... ....................ผู้เขียน/ผู้พิมพ์ 
                                                                            (..................................................................) 
   

ข้าพเจ้า............................................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน.....................................................บาท 
(............................................................................................................................ ...) ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 
ณ วันที่......................เดอืน................................พ.ศ...............................โดยโอน/น าเงินเข้าฝากบัญชี ของข้าพเจ้าช่ือธนาคาร............................... 
สาขา.........................................................................บัญชีเลขที่....................................................... ........................................ 
 

ลงช่ือ................................................................. ...........ผู้รับเงิน 
                                                      (...........................................................................) 

 
ลงช่ือ.....................................................เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน               ลงช่ือ.........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจหนังสือกู้เงิน 
       (..................................................)                                            (.......................................................) 
 

                                                         ลงช่ือ.........................................................ผู้จดัการ 
                                                                                         (.......................................................) 
 
 
 
 
                                                                               

ค ายนิยอมของคู่สมรสผู้กู ้
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาสจ ากัด ได้ 

(ลงช่ือ)................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
          (............................................................) 
 
(ลงช่ือ).................................................................ผู้กู้เงิน 
          (..............................................................) 



                                                                                                                                                                                           
 

 
                                                                                                                                                        

 
หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญ 

เลขท่ี................./.................... 
วันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ............................... 

 
ข้าพเจ้า.....................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................อายุ ..................ปี 

เลขประจ าตัวประชาชน.....................................................รับราชการหรืองานประจ าต าแหน่ง.............................. ....................
สังกัด...............................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ....................................................บาท 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี..................ถนน................................................ต าบล/แขวง...................................... 
อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.................. .................. 
ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด ซ่ึงต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้
ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดงัต่อไปนี ้
  ข้อ 1. ตามท่ีสหกรณ์ได้ให้.................................................................................................... ....................กู้เงิน 
จ านวน...............................................(...........................................................)ตามหนังสือเงินกู้สามัญท่ี....................../.............. 
ลงวันท่ี.......................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้
ดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระตดิพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
  ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวด
ช าระหนี้ อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอด
แล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระติดพัน จะได้
ช าระครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ข้าพเจ้าหลุดพน้จากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้
รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจา่ย ช าระหนี้ซ่ึงข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและ
เงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับ
สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  ท้ังนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญท่ีข้าพเจ้าไดค้้ าประกันนั้น 
โดยส้ินเชิงแล้ว 
  ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจา้มอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจา่ยให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้จนส้ินเชิง 
  ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากท่ีได้แจ้งในหนังสือ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

หนังสือเงินกู้ที่..................../................... 
ช่ือผู้กู้..................................................... 
 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องตดิอากรแสตมป ์

ตามประมวลรัษฎากร 



 
        ลงช่ือ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                                                              (.......................................................) 
 
                                                 ลงช่ือ........................................................กรรมการ/ประธานกลุ่ม/เลขานกุารกลุ่ม 
                                                              (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................................เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ 
                                                              (........................................................) 
 
 
 
 
 
 

**หมายเหตุ พยานท่ีเซ็นรับรองว่าเป็นผู้ค้ าประกันจริงจะต้องเป็นกรรมการ/ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/** 

 
 
 
 
 
 
 
 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีคู่มีสมรส) 

เขียนที่.................................................. 
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ....................  

ข้าพเจ้า นาย/นาง.........................................................................เป็นคู่สมรสของ.................... ..................................... 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือค้ าประกันเงินกูข้้างต้นนี้และข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
                                                                                        .............................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม  
                                                                                        (...........................................................) 
                                                                                        .............................................................ผู้ค้ าประกัน  
                                                                                        (............................................................) 



 
หนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิ(ผูกู้)้ 

 
 เขียนที่................................................... ............. 

วันที่...............เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
  ข้าพเจ้า............................................. ..................................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................... 
อายุ......................ปี   ปัจจุบันเลขที่..........................หมู่.......................ตรอก/ซอย.............................. ...............ถนน..........................................
แขวง/ต าบล...........................................................เขต/อ าเภอ....................... ....................................จังหวัด.................................................... ....
โทรศัพท์(ที่บ้าน).................................................(มอืถือ)................................................................ต าแหน่ง...........................................................
สังกัด...............................................................ปัจจุบนัรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส จ ากดั ทะเบียนสมาชิกเลขที่..........................................ขอท าหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภู ธรจังหวัดนราธิวาส 
จ ากัด ซ่ึงต่อไปนี้ให้เรียกว่า  “สหกรณ์”     และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ          
หรือหน่วยงานอื่นเพื่อหกัเงินช าระหนี้ตามสัญญากู้เลขที่.......................................ดังตอ่ไปนี้   

  ข้อ 1  ข้าพเจ้ายินยอมให ้            หนว่ยงานที่มีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน               แล้วแต่กรณีที่ข้าพเจ้าพึงได้ รับจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งช าระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ตามสัญญากู้ข้างต้นตามจ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า 

  ข้อ 2  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องคก์าร รัฐวิสาหกิจอื่นใด  นอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เกษียณอายุราชการหรือพ้นจากหน้าท่ีราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม   ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าโอนย้ายไปสังกัดหกัเงินตามท่ีกล่าวมาในข้อ 1     ส่งช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามสัญญากู้หรือค าขอกูด้ังกล่าวข้างต้นตาม
จ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้าได้ 

  ข้อ 3  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสือยินยอมให้หกัเงินฉบับนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่บางส่วนเว้นแตจ่ะได้รับค ายินยอม
เป็นหนังสือจากสหกรณ ์

  ข้อ 4  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง            ไดอ้่านและตรวจสอบข้อความพร้อมถ้อยค า
ในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ               จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ป ี
ที่ระบุข้างต้น 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม  
                                                         (............................................................) 
                                                     ต าแหน่ง..................................................... 
   
                                ลงช่ือ...........................................................พยาน 
                                                         (..............................................................) 
                                                                    เจ้าหนา้ท่ีการเงิน 
    
                                    ลงช่ือ............................................................พยาน 
                                                         (...............................................................) 
                                              ผูบ้งัคบับญัชา 
                                           หวัหนา้สถานีต ารวจภธูรหรอืรักษาราชการแทน 



 
หนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิ(ผูค้  าประกนั) 

 
 เขียนที่............................................................ 

วันที่...............เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
  ข้าพเจ้า........................................................................................เลขประจ าตัวประชาชน...................................................... 
อายุ.................ปี     ปัจจุบนัเลขที่....................หมู่.......................ตรอก/ซอย......... ....................................ถนน.................................................. .
แขวง/ต าบล..............................................................เขต/อ าเภอ....................... .......................................จังหวัด................................................. .
โทรศัพท์(ที่บ้าน)..............................................(มอืถือ)............................................ .......ต าแหน่ง...........................................................................
สังกัด.................................................................ปัจจุบันรับเงินเดอืน ๆ ละ............................บาท และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส จ ากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่..........................................ขอท าหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธวิาส 
จ ากัด ซ่ึงต่อไปนี้ให้เรียกว่า  “สหกรณ์”    และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ           
หรือหน่วยงานอื่นเพื่อหกัเงินช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันกู้เลขที่.............................................ดังต่อไปนี้   

  ข้อ 1  ข้าพเจ้ายินยอมให ้            หนว่ยงานที่มีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นลักษณะเดียวกัน               แล้วแต่กรณีที่ข้าพเจ้าพึงได้ รับจาก
ส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งช าระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ตามสัญญาค้ าประกันตามจ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งใหท้ราบแทนข้าพเจ้า 

  ข้อ 2  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องคก์าร รัฐวิสาหกิจอื่นใด  นอกส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เกษียณอายุราชการหรือพ้นจากหน้าท่ีราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม   ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าท่ีเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าโอนย้ายไปสังกัดหกัเงินตามท่ีกล่าวมาในข้อ 1     ส่งช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามสัญญาค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าวข้างต้นตาม
จ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้าได้ 

  ข้อ 3  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่เพิกถอนหนังสือยินยอมให้หกัเงินฉบับนี้ทั้งหมดหรือแม้แต่บางส่วนเว้นแตจ่ะได้รับค ายินยอม
เป็นหนังสือจากสหกรณ ์

  ข้อ 4  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง            ไดอ้่านและตรวจสอบข้อความพร้อมถ้อยค า
ในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ               จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ป ี
ที่ระบุข้างต้น 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม  
                                                         (............................................................) 
                                                   ต าแหน่ง.......................................................... 
   
                                   ลงช่ือ...........................................................พยาน 
                                                          (.............................................................) 
                                                                    เจ้าหนา้ท่ีการเงิน 
         

          ลงช่ือ...........................................................พยาน  
                                                          (.............................................................) 
                                               ผูบ้งัคับบญัชา 
                                          หวัหนา้สถานีต ารวจภธูรหรอืรักษาราชการแทน  


