
 
 
 

            อายุสัญญา   4   ปี  
               หนังสือกู้เงินสามัญฉุกเฉิน 

       เขียนที…่…………………………………………………… 
       วันท่ี…..….เดือน………….……………พ.ศ…………..….. 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส  จ ากดั 
  ข้าพเจ้า………………………………………...…..สมาชิกเลขทะเบียนที…่……….…….…อาย…ุ…….…..ปี ขอเสนอค าขอกู้เงิน
สามัญฉุกเฉิน   เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี ้
  ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญฉุกเฉินของสหกรณ์  จ านวน…………….………...….บาท (…………….……..……..………………) 
  ข้อ 2.  ในเวลานี้ข้าพเจ้าเป็น     ข้าราชการต ารวจ      ลูกจ้างประจ า   ต าแหน่ง………………………….…………..
แผนก………….……………………สังกัด…………………………………………….……………...ได้รับเงินเดือน/คา่จ้าง เดือนละ……………………...……..บาท                           
โทรศัพท…์………………………………………………………... 
  ข้อ 3.  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม…………..หุ้น เป็นเงิน………………บาท   ในเวลานี้ข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือนอยู่ในอัตรา………………………บาท 
  ข้อ 4.  ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจนราธิวาส จ ากัด ในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี ้

1) เงินกู้สามัญ  หนังสือสญัญาเลขที่………………………………ลงวันท่ี……………………….…                                            
    ต้นเงินคงเหลือ……………..บาท  ผ่อนช าระงวดละ………………………..บาท 

   2) เงินกู้ฉุกเฉิน  หนังสือสัญญาเลขท่ี……………………………..ลงวันท่ี………………….……… 
                                                   ต้นเงินคงเหลือ………………….บาท ผ่อนช าระงวดละ………..…………..บาท 
   3) เงินกู้โครงการสวสัดิการสหกรณ์  หนังสือสญัญาเลขท่ี…………..…ลงวันท่ี……………………  
                                                  ต้นเงินคงเหลือ……………..…………….บาท  ผ่อนช าระงวดละ…………………………บาท 
  ข้อ 5.  “ผู้กู้” ขอให้ “ผู้ให้กู้” หักเงินกู้ฉุกเฉินที่ “ผู้กู้” ค้างช าระจาก ข้อ 1. ออกก่อน แล้วน าเงินตามวงเงินกู้               
ที่เหลือไปเข้าบัญชีของ “ผู้ให้กู้” ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด เพื่อรอไว้เตรียมจ่ายเมื่อ “ผู้กู”้ต้องการ 
  ข้อ 6. เมื่อ “ผู้กู”้ ต้องการใช้เงินกู้ไม่เกินวงเงินกู้ตาม ข้อ 1. ก็จะท ารายการกู้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด 
หรือผ่านระบบโทรศัพท์ 1572 เพื่อโอนเงินจากบัญชีของ “ผู้ให้กู้” ไปเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด ของ “ผู้กู้” เลข
บัญชีที่………………….……………….และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ใช้ต่อไป การโอนเงินกู้เข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็นหลักฐานว่า “ผู้กู้” 
ได้รับเงินจาก “ผู้ให้กู้” แล้วในวันนั้น 
  ข้อ 7. “ผู้กู้” ตกลงว่าจะช าระหนี้เป็นงวดรายเดือน ภายในวันท าการของทุกสิ้นเดือน จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
งวดการช าระหนี้ “ผู้กู”้ จะต้องช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน  48  งวด นับจากวันที่ “ผู้กู”้ โอนเงินกู้ครั้งสุดท้ายจากบัญชีของ “ผู้ให้กู้” เข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ “ผู้กู”้ 
  ข้อ 8. “ผู้กู้” ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ “ผู้ให้กู้” ก าหนด  โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างช าระ
เป็นรายวัน 
  ข้อ 9. ถ้า “ผู้กู”้ ช าระหนี้ได้ตามสัญญาและไม่ท าผิดระเบียบ/มติ ของ “ผู้ให้กู้” ทุกสิ้นวันท าการสิ้นเดือน   “ผู้ให้กู้” 
จะเตรียมเงินต้นเท่ากับส่วนท่ี “ผู้กู”้ ได้ช าระคืนแก่ “ผู้ให้กู้” แล้ว เพื่อไว้บริการแก่ “ผู้กู”้ ให้เต็มตามวงเงินใน ข้อ 1. 

ข้อ 10. “ผู้กู”้  ยินยอมและร้องขอให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของ “ผู้กู”้ หักเงินงวด 
ช าระหนี้ของ “ผู้กู”้ ตาม ข้อ 7. เพื่อส่งต่อ “ผู้ให้กู้” 
 
 

รับที่……………..……../………….…….. 
วันท่ี…….…./…………..…./……………. 
ผู้รับ…………………………………….……
.. 

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



  ข้อ 11. หาก “ผู้กู้” ผิดนัดช าระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดช าระหนี้ทั้งหมด สัญญากู้เป็นอันถึงก าหนดช าระ
โดยพลัน “ผู้กู”้ ยินยอมให้ “ผู้ให้กู้” ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันที และ “ผู้กู”้ ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย “ผู้ให้กู้” ต้องจ่ายไปในการด าเนินคดี
แก่ “ผู้ให้กู้” โดยครบถ้วน 
  ข้อ 12. “ผู้กู”้ ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินกู้ ฯ ของ “ผู้ให้
กู้” ที่ได้ก าหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า  ซึ่ง “ผู้ให้กู้” ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ “ผู้กู้” ทราบ
ล่วงหน้า 
  ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือกู้เ งินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน ณ วันที่               
ท าหนังสือน้ี 
 
            ลายมือช่ือ…………………………….ผู้กู้เงิน             ลายมือช่ือ………….......…………...….เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
            (..………………….………..)           (……………………………..) 

ลายมือช่ือ…………………………….พยาน            
           (..………………….………..) 

ลายมือช่ือ…………………………….พยาน   
           (..………………….………..) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

มีเงินเดือนพอหัก ณ ท่ีจ่าย เห็นชอบให้กู้ได ้
 
ลายมือช่ือ………………………………...……………เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
           (……………………………….…………….) 
ต าแหน่ง……………………………….……………… 

 
ลายมือช่ือ……………….….……………ผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ 
           (…………….………..…………) 
ต าแหน่ง…………………………………… 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้กู้ 

เงินได้รายเดือน จ ากัดวงเงินกู้ 
ต้นเงินกู้คงเหลือ 

สามัญ สวสัดิการสหกรณ ์ เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
     

ได้ตรวจสอบแล้ว   ไม่อนุมัติ     อนุมัติให้กู้เป็นเงิน……………………..บาท (………………………………………) 

               ลงช่ือ………………………..…..เจ้าหนา้ที่การเงินสหกรณ์   ลงช่ือ………………………………….ผูจ้ัดการ 
         (…………………………….)                                           (………………………………….) 

  ลงช่ือ…………………………………………..ประธานกรรมการด าเนินการ/ผู้ไดร้ับมอบหมาย 
          (…………………………………………..) 

หมายเหตุ    ผู้กู้เงินและผู้ค้ าประกัน  ต้องแนบส านาบัตรประจ าตัวข้าราชการ/ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

                 พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 

 



 

 
  
                                                                                                                            
 
 

 

หนังสือค้้าประกันส้าหรับเงินกู้สามัญฉกุเฉิน 
เลขที่................./.................... 

วันที่..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
ข้าพเจ้า............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..........................อายุ........ ..........ป ี

เลขประจ าตัวประชาชน.....................................................รับราชการหรืองานประจ าต าแหน่ง..........................................
สังกัด.....................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ................... .................................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่..................ถนน......................................ต าบล/แขวง... ................................... 
อ าเภอ/เขต............................จังหวัด............................ .....รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์....................................  
ได้ท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ าประกันนี้
จะใช้ค าว่า “สหกรณ”์ เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.............................................................................................................. ..........
กู้เงิน จ านวน..................................(............ ...............................)ตามหนังสอืเงินกู้สามัญฉุกเฉินที่...................../.............. 
ลงวันที่.......................................................และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ า ประกันหนี้
ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 
  ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่ง
เงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญ
ฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน 
ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
  ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นของสมาชิกสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็น
เหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าว
ให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงิน
ได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงิน
อ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่
ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว 
  ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบ
ไว้ให้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้
จนสิ้นเชิง 

หนังสือเงินกู้ท่ี..................../................... 
ช่ือผู้กู้..................................................... 
 

สหกรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องตดิอากรแสตมป ์

ตามประมวลรัษฎากร 



  ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดย
ทันท ีข้าพเจ้าได้อ่านขอ้ความในหนังสือค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
        ลงชื่อ........................................................ผู้ค้ าประกัน 
                                                              (.......................................................) 
 
                                                 ลงชื่อ.......................................................กรรมการ/ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม 
                                                              (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.........................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
                                                              (........................................................) 
 
 
 
**หมายเหตุ พยานที่เซ็นรับรองว่าเป็นผู้ค้้าประกันจริงจะต้องเป็นกรรมการ/ประธานกลุ่ม/เลขานุการกลุ่ม/** 
 
 

 
 
 
 
 

ค้ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีคู่มสีมรส) 

เขียนที่.................................................. 
วันท่ี...................เดือน...........................................พ.ศ.................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง.........................................................................เปน็คู่สมรสของ......................................................... 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญฉุกเฉินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนงัสือค้ าประกันเงินกู้ข้างต้นนี้และ
ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
                                                                                        .............................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                                        (...........................................................) 
                                                                                        .............................................................ผู้ค้ าประกัน 
                                                                                        (............................................................) 



หนังสือยินยอมใหห้ักเงิน(ผู้กู้) 
 เขียนที่............................................................ 

วันท่ี...............เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
  ข้าพเจ้า.......................................................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................................ 
อายุ...................ปีปัจจุบันเลขท่ี........................หมู่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน................................................
แขวง/ต าบล.................................................................เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์(ที่บ้าน)................................................(มือถือ).....................................................ต าแหน่ง.............................................................
สังกัด....................................................ปัจจุบันรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส จ ากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่....................................................ขอท าหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ออมทรั พย์ต ารวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า  “สหกรณ์”    และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อหักเงินช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันเลขท่ี.......................................ดังต่อไปนี้   

  ข้อ 1  ข้าพเจ้ายินยอมให้   หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนลักษณะเดยีวกัน               แล้วแต่กรณีที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งช าระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ตามสัญญาค้ าประกันข้างต้นตามจ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทน
ข้าพเจ้า 

  ข้อ 2  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใด  นอกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
เกษียณอายรุาชการหรือพ้นจากหน้าท่ีราชการด้วยเหตุใด ๆ กต็าม   ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานทีม่ีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าโอนยา้ยไปสังกัดหักเงินตามที่กล่าวมาในข้อ 1     ส่งช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามสญัญากูห้รือค าขอกู้ดังกลา่ว
ข้างต้นตามจ านวนท่ีสหกรณ์ได้แจง้ให้ทราบแทนข้าพเจ้าได้ 

  ข้อ 3  ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะไม่เพกิถอนหนังสือยินยอมให้หักเงินฉบบันี้ท้ังหมดหรือแม้แต่บางส่วนเว้นแต่จะได้รับ ค า
ยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ ์

  ข้อ 4  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึน้โดยความสมคัรใจของข้าพเจ้าเอง            ได้อ่านและตรวจสอบข้อความพร้อม
ถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ               จึงลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหนา้พยาน ณ 
วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                            (............................................................) 
                                          ต าแหน่ง..................................................... 
 
                                ลงชื่อ...........................................................พยาน 
                                             (..............................................................) 
                                                      เจ้าหน้าที่การเงิน 
 
                                      ลงชื่อ............................................................พยาน 
                                             (...............................................................) 
                                                        ผู้บังคับบัญชา 

                                               หัวหน้าสถานีต้ารวจภูธรหรือรักษาราชการแทน 
 



หนังสือยินยอมใหห้ักเงิน(ผู้ค้้าประกัน) 
 เขียนที่............................................................ 

วันท่ี...............เดือน......................................พ.ศ.................. 
 
  ข้าพเจ้า.......................................................................เลขประจ าตัวประชาชน............................................................ 
อายุ...................ปีปัจจุบันเลขท่ี........................หมู่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน................................................
แขวง/ต าบล.................................................................เขต/อ าเภอ.......................................จังหวัด..............................................................
โทรศัพท์(ที่บ้าน)................................................(มือถือ).....................................................ต าแหน่ง.............................................................
สังกัด....................................................ปัจจุบันรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส จ ากัด ทะเบียนสมาชิกเลขที่....................................................ขอท าหนังสือมอบไว้ให้สหกรณ์ออมทรั พย์ต ารวจภูธร
จังหวัดนราธิวาส จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ให้เรียกว่า  “สหกรณ์”    และ/หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนเพื่อหักเงินช าระหนี้ตามสัญญาค้ าประกันเลขท่ี.......................................ดังต่อไปนี้   

  ข้อ 1  ข้าพเจ้ายินยอมให้            หน่วยงานท่ีมีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของทุกหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ หัก
เงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนลักษณะเดยีวกัน               แล้วแต่กรณีที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติส่งช าระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ตามสัญญาค้ าประกันตามจ านวนท่ีสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบแทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 2  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการ องค์การ รัฐวิสาหกิจอื่นใด  นอกส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
เกษียณอายรุาชการหรือพ้นจากหน้าท่ีราชการด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม   ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานทีม่ีหน้าที่เบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าโอนยา้ยไปสังกัดหักเงินตามที่กล่าวมาในข้อ 1     ส่งช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ตามสัญญาค้ าประกันเงินกูด้ังกลา่ว
ข้างต้นตามจ านวนท่ีสหกรณ์ได้แจง้ให้ทราบแทนข้าพเจ้าได้ 

  ข้อ 3  ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะไม่เพกิถอนหนังสือยินยอมให้หักเงินฉบบันี้ท้ังหมดหรือแม้แต่บางส่วนเว้นแต่จะได้รับ ค า
ยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ ์

  ข้อ 4  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึน้โดยความสมคัรใจของข้าพเจ้าเอง            ได้อ่านและตรวจสอบข้อความพร้อม
ถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ               จึงลงลายมอืช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหนา้พยาน ณ 
วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น 
 

             ลงชื่อ...........................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                              (............................................................) 
                                       ต าแหน่ง.......................................................... 
   
                                    ลงชื่อ...........................................................พยาน 
                                              (.............................................................) 
                                                      เจ้าหน้าที่การเงิน 
    
                                     ลงชื่อ...........................................................พยาน 
                                              (.............................................................) 
                                                        ผู้บังคับบัญชา 
                                                หัวหน้าสถานีต้ารวจภูธรหรือรักษาราชการแทน 


