
 
 

 
หนังสือรับรองยอดเงินเดือนคงเหลือ 

ณ   เดือน…………………………… 
หน่วย……………………………… 

ยศ, ช่ือ…………………………………..………………………..รบัเงิน น./ป…………….……ช้ัน……………………. 
เงิน………………..…บาท เงินเพิ่มพเิศษ…………บาท  รวมรับเงนิทั้งสิ้น………………….…บาท มีรายการหักดังนี้.- 

   1. เงินหักนำส่งทางราชการ รวมทัง้สิ้น  เป็นเงิน………………..…………………บาท 
   2. เงินสำรองให้เหลือ 20% ของเงินได้รายเดือน  เป็นเงิน………………..…………………บาท 
   3. วงเงินซื้อเช่ือร้านสหกรณ์ค่ายภาณุรังษี จำกัด  เป็นเงิน………………..…………………บาท 
   คงเหลือเงินรบัสุทธิ    เป็นเงิน………………..…………………บาท 

ขอรับรองว่ามเีงินเหลือเพียงพอให้หกัชำระได ้
 

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

(ตำแหน่ง)………………………………………….(ฝกง.หน่วย) 
         ………../………../…………. 

 
 



 
 

คำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
   

เขียนท่ี …………………………………………….. 

วันท่ี………....เดือน………….…….พ.ศ…………. 
เรียน    ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรงัษี จำกัด  
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………....สมาชิกเลขทะเบียนที ่
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง…………………….………………….สงักัด………...…………….….เบอร์โทร............................
ได้รับเงินได้รายเดือน………………….บาท มีหุ้นในสหกรณ์รวม........................................หุ้น เป็นเงิน....................................บาท 
ขอทำหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี ้

 ข้อ 1 ข้าพเจ้าไดกู้้เงินของสหกรณ์ จำนวน           บาท (…………..………….................……………….…) 
เพื่อเหตฉุุกเฉิน และได้รับเงินครบถ้วนถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันทำสัญญา 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายอมชำระเงินต้นคืนเดือนละ........ ...................บาท (....................................................................) 
พร้อมดอกเบี้ย ภายในสิ้นเดือนเริ่มตั้งแต่เดือน...........................ติดต่อกนัจนถึงเดือน.............................รวม....................เดือน 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรบัข้อผูกพันต่อสหกรณ์ฯ ดังนี ้ 
  (1) ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
ชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ตามข้อ 2 
  (2) กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะจัดการหนี้สินที่ค้างชำระให้เสร็จสิ้นทันที 
โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่กำหนด และข้าพเจ้าไม่สามารถจัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นดังกล่าวข้างต้นได้ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์ฯ 
หักเงินเดือน, เงินค่าจ้าง, เงินบำเหน็จ, เงินบำนาญ, เงินฝาก, เงินฌาปนกิจ และเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือสหกรณ์ฯ จะจ่าย
ให้แก่ข้าพเจ้า ชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่ทั้งหมดได้ทันที 
 
 

 (ลงช่ือ).............................................................ผู้กู ้

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

 รับที่…………………………………. 
 วันที่……..…./……..…../….…….. 

 หนังสือกู้ที่ ฉ……….………. 
 วันที่………/…..……/…..…… 
 บัญชีเงินกูท้ี่…………………. 

คำเตือน ! ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กำหนด
ไว้ในแบบคำขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้อง 
และ ครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

ตรวจถูกต้อง 

......................................................... 

......................................................... 
       ............./............/............. 

เรียน ผูจ้ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายฯ 
        - เพื่อกรุณาทราบ 
        - เห็นควรอนุมัต ิ

         ร.ท. 
             ( บรรพต   สีสด ) 
                ผช.ผู้จัดการ 
            ............/........../.......... 

ทราบ 
        - อนุมัติ 
         
         พ.อ. 
               ( วีร์รัศมิ์ สิทธาบุษย์ ) 
                      ผู้จัดการ 
              ........../........../........... 
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หลักฐานประกอบเอกสาร 
ผู้กู้  
1.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 
2.บิลเงินเดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จสหกรณ์ฯ 
ผู้ค้ำประกัน 
1.สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 
2.บิลเงินเดือนล่าสุดพร้อมใบเสร็จสหกรณ์ฯ 
3.สำเนาบัตรประชาชนภรรยาพร้อมรับรองสำเนา/ใบรับรองโสด 



 
หนังสือมอบฉันทะ 

 
 ข้าพเจ้าผูกู้้ขอมอบฉันทะให้...........................................................................ตำแหนง่.......................................... ........ 
สังกัด......................................................เป็นผู้รบัเงินกู้ตามหนังสือกู้แทนข้าพเจ้า เนื่องจาก...................................................... 
.................................................................................................... ............................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 
 

ขอรับรองว่าผูกู้้มีเหตุจำเป็นไมส่ามารถมารบัเงิน ด้วยตนเองได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้าพเจ้า............................................................................................ได้รบัเงินกู้จำนวน                                บาท 
(............................................................) ไปเป็นการถูกตอ้งแล้ว ณ วันที่......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
(ลงช่ือ)...........................................................ผู้กู้ 
       (..........................................................) 

(ลงช่ือ)...........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 

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

คำเตือน ถ้าท่านมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนรับเงินแทน
โปรดฝากบัตรประจำตัวของท่านไปกับผู้รับเงิน
แทนท่านด้วย เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

         
        (ลงช่ือ)..................................................................... 
      (...................................................................) 
     ตำแหน่ง....................................................................... 
      ( ผบ.หน่วย หรือ ผบ.ร้อย.หรือเทียบเท่าขึ้นไป) 

         
(ลงช่ือ).....................................................................ผูร้ับเงิน 
        (...................................................................) 
 (ต้องลงลายมอืช่ือในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าทีส่หกรณ์) 

         
จ่ายเงินถูกตอ้งแล้ว 

         
(ลงช่ือ)........................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
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เตือนสำหรับผู้ค้ำประกันเงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน 
 ก่อนที่จะลงนามในสญัญาค้ำประกันผู้ค้ำประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันให้
เข้าใจโดยชัดเจนหากผู้ค้ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรูก้่อนทีจ่ะทำสัญญาค้ำประกัน 
 การที่ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับ      สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด          
เพื่อค้ำประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่……….……./……….ลงวันที่……………………….………ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ค่าย
ภาณุรังษี จำกัด (ผู้ให้กู้)  กับ นาย/นาง/นางสาว……………..…………………..………………….……………(ผู้กู้) ผู้ค้ำประกันจะมีความ
รับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสำคัญ  ดังนี้.- 
 1. ผู้ค้ำประกันจะต้องรบัผิดอย่างจำกัดไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 
 2. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินทีผู่้กู้ ค้างชำระกับผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน และอาจต้อง
รับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย 
 3. ผู้ค้ำประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
 4. ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดร่วมกบัผู้กู ้
 5. เมือ่ผูกู้้ผิดนัดชำระหนี้ ผู้ให้กู้มสีิทธิเรียกร้องและบงัคับใหผู้้ค้ำประกันชำระหนี้ ทั้งหมดทีผู่้กู้ค้างชำระ 
โดยผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผูกู้้ก่อน 
 6. เป็นสัญญาค้ำประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว ไม่จำกัดเวลาที่ผู้ค้ำประกันไม่สามารถ
ยกเลิกเพิกถอนได ้
 7. ผู้ค้ำประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแมผู้้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผูกู้้ 
  
                              นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ำประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ำประกัน 
 ข้าพเจ้าได้รบัทราบคำเตือนน้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
 
 
 
 
  (ลงช่ือ)……………………………….………………ผู้ค้ำประกัน 

                                                                (ลงช่ือ)…………………………………………….…เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
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หนังสือค้ำประกันสําหรับเงินกูฉุกเฉิน 
 

     เลขที่ .........................../...................  
                                                                     วัน ที่  .. .. .. .. .. .. .. .. .เดื อ น ... ... .. ........................พ .ศ ... .. .. .. .. .. . 
 

ขาพเจา ...........................………….…………….….........สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................อายุ…..……….ปี  
เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  -      เปน  ขาราชการ     ลูกจ้างประจํา   

 พลอาสาสมัคร  พนักงานราชการ ตําแหนง ....................................................สังกัด......................................................
ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ....................................... บาท ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ .......................หมูที่ ...........  
ถนน ............................ ........... ตํ าบ ล /แขวง ............ ............... ...... อํ า เภอ /เขต ................... ........ ......... 
จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.............................................โทรศัพท.......................................................  
ไดทําหนังสือค้ำประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย์  ค่ายภาณุรังษี   จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ำประกันนี้จะใชคําวา  
“สหกรณ”  เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้  

ขอ 1 ตามที่สหกรณไดให................................................................กเูงิน จํานวนเงินกู….......................................บาท 
(....................................................................) ตามหนังสือเงินกูฉุกเฉินที่ ............/........... ลงวันที่ .................................และผูกู
ไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาว พรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอด
จนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้น้ันดวย  

ขอ 2 ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสง เงินงวดชําระหนี้ 
อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแลว          
ขาพเจ้ายอมปฏิบัติตามขอผูกพันน้ันๆ ทุกประการจนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระ
ครบถวนแลว  

ขอ 3 ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆไมเปนเหตุใหขาพเจ้า
หลุดพนจากการค้ำประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ ดําเนินการของ
สหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผคู้ำประกันแทนขาพเจา  

ขอ 4 ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจา 
แลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผดินัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบูงัคับบญัชาหรอืเจาหนาที่ผจูายเงนิไดรายเดือน
และเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชำระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใด
ของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมให้หักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และ
ความยินยอมนี้ใหมีอยตูลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินฉุกเฉินที่ขาพเจาไดค้ำประกันน้ัน โดยสิ้นเชิงแลว 

 
 
 
 
 

หนังสือเงินกู้………........./............. 
ชื่อผู้กู้……………………………………. 

ทะเบียนผู้ค้ำประกัน 
เล่ม.....................หน้า.............. 

 
สหกรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร 
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ขอ 5 ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณ
เพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง 

ขอ 6 หากขาพเจาไดยายที่อยจูากที่ไดแจงไวในหนังสือ  ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที 

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 

 ลงช่ือ……………………………………..……………………………...ผคู้ำประกัน  

   (………………………………………………….……………………) 

ลงช่ือ………………………………………..………………………….…พยาน 

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

 ลงช่ือ………………………………………….…………………………..พยาน 

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

 
 

หมายเหตุ    สหกรณควรจัดใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ำประกันไวประกอบ 
เป็นหลักฐานดวย 

รับรองว่าได้ตรวจสอบบัตรประจำตัวและลายมือช่ือผู้ค้ำประกันและเห็นว่าหนังสือค้ำประกันนี้ได้ทำข้ึนโดยถูกต้องแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

..........................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

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

.................../................./.................... 

 

พ.อ. 
 

       ( วีร์รัศมิ์ สิทธาบุษย์) 
              ผู้จัดการ 
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส 

 
 เขียนที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรงัษี จำกัด    

     วันที่……………..เดือน………………..……พ.ศ……..……....… 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................... 
ซึ่งเป็น สามี/ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว .............................................................................  ขอทำ
หนังสือฉบับนี้ไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับทราบ และยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าทำหนังสือกู้ หนังสือค้ำประกัน 
และนิติกรรมอื่นๆ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด ตลอดจนกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าว
จนเสร็จการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกประการ 

การใดที่คู่สมรสของข้าพเจ้าได้กระทำไปภายในขอบเขตอำนาจหนังสือยินยอมฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า
เสมือนข้าพเจ้าได้กระทำร่วมกัน 

 

        ลงช่ือ ...................................................................ผู้ให้ความยินยอม(คู่สมรส) 

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

       ลงช่ือ ................................................................... พยาน 

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

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นลายมือช่ือที่แท้จริง หากคำยินยอมตามหนังสือฉบับนี้           
เป็นเท็จ ให้ใช้คำรับรองข้อความที่เป็นเท็จนี้ยันข้าพเจ้าได้ทั้งในทางแพ่งและทางอาญา 

 

        ลงช่ือ .......................................................................ผู้ค้ำประกัน 

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

 
 
 
 
 

 

 

- 6 - 



                                                                                         
                                                                                   
 
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด 
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ เพื่อชำระหน้ีค้ำประกันเงินกู้ 

 
                                                                         เขียนที่  สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรงัษี จำกัด 

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

ข้าพเจ้า ..................................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด          
เลขที่สมาชิก.............................สังกัด......................................หมายเลขประจำตัวประชาชน..................................................
อยู่บ้านเลขที่ .......................หมู่ที่...............ตำบล..............................อำเภอ...........................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทร............................................. ขอทำหนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อชำระหนี้ในฐานะ             
ผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด โดยหนังสือฉบับนี้ว่า 

ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยต้นสังกัดของข้าพเจ้าหักเงินเดือนและเงินได้อื่นจากทางราชการ  จำนวนเงิน                       
เดือนละ..............................บาท ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด เพื่อชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันตามหนังสือ
ค้ำประกันสำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน เลขที่ .............../.............ลงวันที่............เดือน..................................พ.ศ............................
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายภาณุรังษี จำกัด (ผู้ให้กู้) กับ ......................................................................................... (ผู้กู้) 
ตั้งแต่ วันที่...............เดือน............................... พ.ศ.........................จนกว่าจะเสร็จสิ้น. 

 
 

 (ลงช่ือ) .................................................................... ผู้ ค้ำประกัน 

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