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ค าขอและหนงัสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
 เขียนที่   

 วันที่ ................ เดือน .............................. พ.ศ. .............................
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

 ข้าพเจ้า.................................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่................................................ 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.............................................................. ....................... สังกัด.......................................................... 
โทรศัพท์................................................ มีเงินได้รายเดือน...........................................บาท ขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ ์จ านวน......................................บาท (...............................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังนี้   

 ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ     บาท 

พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจ านวน งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจ านวนเงิน บาท ทั้งนี้ตั้งแต่งวด
ประจ าเดือน       เป็นต้นไป  

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงน าสิทธิเรียกร้องและเงินอื่นใด ที่มีอยู่ในสหกรณ์และจะมีขึ้นในอนาคต นับตั้งแต่วันท าสัญญานี้เป็นต้นไป 
จนกว่าจะสิ้นสุดการช าระเงินกู้นี้ ยินยอมให้สหกรณ์มีสิทธิยึดหน่วงสิทธิเรียกร้องและเงินอื่นใด ของข้าพเจ้าช าระหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าที่มี
อยู่ต่อสหกรณ์ก่อนเป็นล าดับแรก 

 ข้อ 4. ในกรณีที่การให้ความยินยอม และ/หรือการมอบอ านาจ แก่สหกรณ์ตามที่กล่าวในหนังสือฉบับนี้เป็นกรณีที่ต้องท าเป็น
หนังสือหรือต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ถือว่าหนังสือกู้เงนิฉบับนี้ เป็นหนังสือให้ความยินยอมและหนังสือมอบอ านาจ เพื่อการดังกล่าวใน
ทุกกรณี และการให้ความยินยอมและ/หรือการมอบอ านาจดังกล่าว มิอาจถูกยกเลิกเพิกถอนโดยผู้กู้แต่เพียงฝ่ายเดียวได ้จนกว่าสหกรณ์จะ
ได้รับช าระหนี้ และ/หรือค่าเสียหายตามสัญญากู้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้ 
  5.1 ยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้ตามข้อ 1 ให้แก่สหกรณ์ ตามจ านวนที่สหกรณ์ก าหนดจนกว่าหนี้จะได้รับช าระจนเสร็จสิ้น 
  5.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอันถึง
ก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ 
  5.3 ถ้าประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือ 
ให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้า งต้น 
เม่ือข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จบ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐาน  
ที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินช าระหนี้
พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

   ................................................................................ ผู้ขอกู้ 

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

   ................................................................................. พยาน 

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

   ................................................................................. พยาน 

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

 

ค ารับรอง นกง.ของหน่วย 
ขอรับรองว่าสามารถหักเงินได้รายเดือนของ 

........................................ช าระหนี้ดังกล่าวได้ 

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

.......................................... 
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[กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน]



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีให้ผู้อื่นมารับแทน  ข้าพเจ้าผู้กู้มอบอ านาจให้   

ต าแหน่ง  สังกัด เป็นผู้รับเงนิกู้ตามหนังสือกู้แทนข้าพเจ้า  

กรณีโอนเข้าบัญชีธนาคาร  ข้าพเจ้ามอบหมายให้โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร   
เลขที่บัญช ี  ตามเอกสารส าเนาหน้าบัญชธีนาคารที่แนบ   

   ผู้กู้ 

   ผู้รับมอบอ านาจ 

 
   ....................................................................... พยาน 

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

   ....................................................................... พยาน 

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

 

 ข้าพเจ้า.................................................................................. ............ได้รับเงิน จ านวน...................................................บาท 

(..........................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่  ....................../...................../....................... 
 

   ............................................................ผู้รบัเงิน 
     ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
 

  จ่ายเงินถูกต้องแล้ว................................................เจ้าหน้าที่การเงนิ  

(ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์) 
จ านวนเงินกู้.......................................บาท 

จ ากัดวงเงินกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

เงินได้รายเดือน ต้นเงินกู้สามัญคงเหลือ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ จ ากัดวงเงินกู ้

    

 หมายเหตุ 1. ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงนิงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงนิค่าหุน้รายเดือนหรือไม่ 
  เคย ไม่เคย 
 2. รายละเอียดใบจ่ายเงินเดือน (สลิปเงนิเดือน) 
 รหัส.............................................................................ช าระแล้ว...........................................บาท 
 เงินคงเหลือสุทธิ..........................................................บาท 
 3. ข้อชี้แจงอื่น ๆ........................................................................................................................... 

 เห็นควร อนุมัติ / ไม่อนุมัต ิ

 ........................................................................เจ้าหน้าที ่

 อนุมัติ / ไม่อนุมัต ิ

 ........................................................................ผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

เงื่อนไข 
หากมอบอ านาจให้ผู้อื่นรับแทน/โอนเข้าบัญชีธนาคาร 
โปรดแนบส าเนาบัตรประชาชนของท่านมากับค าขอกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน เป็นเอกสารประกอบการขอกู้ 
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