หลักฐำนประกอบ
1. สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/ ประชำชน
2. สำเนำหน้ำสมุดคู่ฝำก ธ.กรุ งไทย หรื อ
3. สำเนำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์(เล่มแดง)

คำขอกู้เงินเพื่อกำรครองชีพช่ วยเหลือสมำชิกในช่ วงโควิด-19
ที่ ..............................................
วันที่ .....................เดือน................................พ.ศ. ...........................
เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู อุบลรำชธำนี จำกัด
ข้ำพเจ้ ำ ......................................................................................... สมำชิกเลขทะเบียน ....................................
ตำแหน่ ง ............................................ สั งกัด / โรงเรียน ..........................................สพป.อบ.เขต............./สพม. ..........
ตำบล ............................... อำเภอ .............................. จังหวัดอุบลรำชธำนี โทรศัพท์ ....................................................
ได้ รับเงินได้รำยเดือน ........................................ บำท ขอกู้เงินเพื่อกำรครองชีพช่ วยเหลือสมำชิกในช่ วงโควิด-19 ดังนี้
ข้ อ 1. ข้ ำพเจ้ ำขอกู้เงิน จำนวน ............................บำท(............................................................) โดยจะนำเงิน
ไปใช้ จ่ำยเพื่อ ....................................................................................................................................................
ข้ อ 2. ในเวลำนีข้ ้ ำพเจ้ ำมีห้ ุนอยู่ในสหกรณ์ รวม ........................... หุ้น เป็ นเงิน ...................................... บำท
ข้ อ 3. ข้ ำพเจ้ ำมีหนีส้ ิ นอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐำนะผู้ก้ ู ดังต่ อไปนี้
(1) หนังสื อกู้สำมัญ/สั ญญำเคหะที่ ......./....... กู้วันที่ ............................... เป็ นเงิน .........................บำท
(2) หนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ ......./....... กู้วันที่ ................................ เป็ นเงิน ......................... บำท
ข้ อ 4. ถ้ ำข้ ำพเจ้ ำได้ รับเงินกู้ ข้ำพเจ้ ำยินยอมให้ สหกรณ์ หักเงินปันผลที่ข้ำพเจ้ ำพึงได้รับ ชำระหนีต้ ำม
สัญญำนีเ้ ป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ เต็มจำนวน
ลงชื่ อ ............................................................. ผู้ขอกู้
(.......................................................)
ลงชื่ อ ............................................................. พยาน
(.......................................................)
ส่ วนของเจ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์
เงินเดือน

จำนวนเงินที่ขอกู้ จำนวน ........................................... บำท
เงินกู้พเิ ศษคงเหลือ
เงินกู้สำมัญคงเหลือ
เงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ

1. ผู้ขอกู้ เคย/ไม่ เคย ผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งค่ าหุ้นรายเดือน ……………………….……………
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ ตรวจสอบถูกต้ องแล้ ว ควรอนุมัติ / ไม่ ควรอนุมัติ
.................................................. เจ้ าหน้ าที่
........../.........................../...........

-2หนังสื อสั ญญำกู้เงินเพื่อกำรครองชีพช่ วยเหลือสมำชิกในช่ วงโควิด-19
ทำที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู อุบลรำชธำนี จำกัด
วันที่ .............. เดือน ........................... พ.ศ. .................
ข้ำพเจ้ ำ .................................................................................... สมำชิกเลขทะเบียน .........................................
ขอทำหนังสื อสั ญญำเงินกู้ให้ ไว้ ต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู อุบลรำชธำนี จำกัด เพื่อเป็ นหลักฐำนดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ข้ ำพเจ้ ำได้ ก้ เู งินจำกสหกรณ์ จำนวนเงิน ........................ บำท ( ............................................................)
และข้ำพเจ้ ำได้รับเงินจำนวนดังกล่ ำวนั้นในวันทำหนังสื อกู้นโี้ ดยถูกต้ องแล้ ว
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ ำสัญญำว่ ำจะส่ งคืนเงินกู้ และดอกเบีย้ โดยยินยอมให้ สหกรณ์ หักเงินปันผลที่ข้ำพเจ้ ำพึงได้ รับเมื่อ
สิ้นปี ทำงบัญชี ตำมจำนวนเงินที่ข้ำพเจ้ ำได้ ก้ ูใน ข้อ 1. ส่ วนดอกเบีย้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ คิดดอกเบีย้ เป็ นรำยวันนับตั้งแต่
วันที่ข้ำพเจ้ ำได้ รับเงินกู้ ในอัตรำร้ อยละ 7.00 บำทต่อปี ทั้งนีต้ ้งั แต่วันที่ทำสัญญำนี้ ถึงวันที่ชำระหนีเ้ สร็จสิ้น
ข้อ 3. ข้ ำพเจ้ ำสั ญญำว่ ำจะนำเงินกู้ไปใช้ เพื่อ ....................................................................................................
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ ำขอให้ คำมั่นว่ำหำกต่อไปในภำยหน้ ำสหกรณ์ได้มีประกำศกำหนดอัตรำดอกเบีย้ ต่ำงไปจำกที่
กำหนดในหนังสื อกู้นขี้ ้ ำพเจ้ ำผู้ก้ ยู ินยอมชำระดอกเบีย้ ในอัตรำที่กำหนดใหม่ โดยไม่ ต้องบอกกล่ ำวล่ วงหน้ ำ
ข้ อ 5. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับผูกพันตำมระเบียบว่ ำด้ วยเงินกู้แก่ สมำชิก ถ้ำข้ำพเจ้ ำประสงค์จะลำออกหรื อขำด
คุณสมบัติกำรเป็ นสมำชิกภำพตำมข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ ำพเจ้ ำจะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสื อให้ สหกรณ์ ทรำบ และจัดกำรชำระ
หนีซ้ ึ่งข้ ำพเจ้ ำมีอยู่ในสหกรณ์ ให้ เสร็จสิ้นก่ อน ถ้ำข้ำพเจ้ ำไม่จัดกำรชำระหนีใ้ ห้ เสร็จสิ้นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน
ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ เจ้ ำหน้ ำที่ผ้ ูจ่ำยเงิน บำเหน็จ บำนำญ หรื อเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรจะพึงจ่ ำยให้ แก่ ข้ำพเจ้ ำ หักเงิน
ดังกล่ำวเพื่อส่ งชำระหนีต้ ่อสหกรณ์ให้ เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
หนังสื อกู้เงินนี้ทำ ณ วันที่ระบุข้ำงต้ น และข้ ำพเจ้ ำได้ ลงลำยมือชื่ อไว้เป็ นสำคัญต่อหน้ ำพยำน
ลงชื่ อ ............................................................. ผู้ก้ ู
(.......................................................)
ลงชื่ อ ............................................................. พยาน
(.......................................................)
เห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่ อ) ................................................................ ผู้จัดการ
อนุมัติ
(ลงชื่ อ) .................................................................. ประธานกรรมการ
จ่ ายเงินถูกต้ องแล้ ว

จ่ ายเงินสด
โอนเข้ าบัญชี

จานวน ..................................... บาท
ลงชื่ อ ...................................................ผู้รับเงิน
(..................................................)
........./......................../...........
ลงชื่ อ ...................................................เจ้ าหน้ าที่จ่ายเงิน
........./......................../...........

