หนังสือกู้ที่…....................................
วันที่................................................

คาขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
จากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เขียนที่................................................................................
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.................
เรียน ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ข้าพเจ้า............................................................................สมาชิกเลขที่......................... เสนอคาขอกู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท) ให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด โปรดพิจารณาดังนี้
1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จานวน..................................บาท (............................................................................................)
และมีความประสงค์ทจี่ ะส่งชาระหนี้เงินกู้ เงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ย (ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ฯ) เดือนละ........................ บาท
2. วัตถุประสงค์ของการขอกูเ้ งินฯ เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อฯ ดังนี้
 รักษาตัว
 ถูกกักตัว หรือกักตัวเองที่บ้าน
 ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ชี้แจงรายละเอียดที่ได้รับผลกระทบอย่างไร (ให้ระบุเพื่อใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้เงินกู้).......................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3. ข้าพเจ้ารับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง................................. สังกัด / โรงเรียน........................................................................
อาเภอ ..................................................................จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ทตี่ ิดต่อได้สะดวก........................................................
4. ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน..........................................บาท (.....................................................................................................................)
5. หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ ให้สหกรณ์ฯ ติดต่อข้าพเจ้า ณ สถานที่ ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอยู่ในขณะนัน้ หรือบ้านเลขที่....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ จานวน.............................................บาท
7. ข้าพเจ้าเสนอบุคคลเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ ดังนี้
(1) ชื่อ – สกุล.......................................................... สมาชิกเลขที่....................ตาแหน่ง...................................................................
เงินเดือน......................บาท เงินประจาตาแหน่ง / ค่าครองชีพ......................................บาท หมายเลขโทรศัพท์..........................
(2) ชื่อ – สกุล.......................................................... สมาชิกเลขที่....................ตาแหน่ง...................................................................
เงินเดือน......................บาท เงินประจาตาแหน่ง / ค่าครองชีพ......................................บาท หมายเลขโทรศัพท์..........................
8. ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ดังนี้
 เงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ เลขที่............................................
 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่........................................................................
(สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก เมื่อสหกรณ์ฯ ได้ตรวจสอบสัญญา โดยในสัญญาเงินกู้และสัญญาค้าประกัน

มีกรรมการ หรืออนุกรรมการ ลงลายมือชื่อเป็นพยานเรียบร้อย และสหกรณ์ฯ จะดาเนินการติดตั้งหนี้และคิดดอกเบี้ย
เงินกู้ ตั้งแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ได้ระบุไว้)

9. ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย หรือศาลพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคลล้มละลาย (หากตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าให้ข้อความเท็จจะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษทางอาญา)
ลงชือ่ ..................................................................ผู้ขอกู้
(..................................................................)

[2]

บันทึกการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
การส่งชาระหนี้
[.............] เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ ในเดือน ...........................................................................................................
[.............] ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้
ข้อชี้แจงอื่น ๆ ........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................................เจ้าหน้าที่
(.............................................................)
.................../.................../.........................
เสนอคณะกรรมการดาเนินการ ในการประชุมครั้งที่.......................วันที่.........../...................../................ มีมติดังนี้
[.................] อนุมัติ
[.................] ไม่อนุมัติ
..................................................................ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ
(..............................................................)
.............../......................./......................

บันทึกการวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู้
ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ประชุมครั้งที่.....................วันที่............../...................../..................มีมติดังนี้
อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกรายดังกล่าวได้ จานวนเงิน..............................บาท (......................................................................)
........................................................... ประธานกรรมการเงินกู้
(..........................................................) หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
................../......................./……………...

[3]

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2. ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
3. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
(โดยไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสาหรับเงินกู้ประเภทนี้) ส่งชาระไม่เกิน 150 งวด
4. ให้มีผู้ค้าประกันเงินกู้ จานวน 2 คน (สมาชิก 1 คน มีสิทธิค้าประกันเงินกู้ได้ 2 สัญญา)
- กู้ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ให้มีผู้ค้าประกันเงินกู้ 1 คน
- กู้เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ให้มีผู้ค้าประกันเงินกู้ 2 คน
5. ผู้กู้จะต้องมีเงินเดือน หรือเงินบานาญ คงเหลือหลังการหักเงินกู้ประเภทนี้ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
6. สหกรณ์ฯ กาหนดให้สมาชิกสามารถยื่นขอกู้เงินเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ทุกวันทาการ
7. กรณีผู้กู้มีภาระหนี้เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เดิม
สหกรณ์ฯ จะหักกลบลบหนี้เงินกู้สัญญาเดิม
8. สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนฯ แก่สมาชิกในปี 2564 โดยกู้ได้เพียง 1 ครั้งต่อคน
เกณฑ์การส่งเงินงวดชาระหนี้ (เงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ย)
ทุนเรือนหุ้น
วงเงินกู้
งวดส่งชาระ
ทุนเรือนหุ้น
วงเงินกู้
งวดส่งชาระ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
50,000
500
13,000
130,000
1,300
6,000
60,000
600
14,000
140,000
1,400
7,000
70,000
700
15,000
150,000
1,500
8,000
80,000
800
16,000
160,000
1,600
9,000
90,000
900
17,000
170,000
1,700
10,000
100,000
1,000
18,000
180,000
1,800
11,000
110,000
1,100
19,000
190,000
1,900
12,000
120,000
1,200
20,000
200,000
2,000
เอกสารประกอบคาขอกู้เงินฯ
1. สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้และผู้ค้าประกัน
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้าประกัน
จานวน 1 ชุด
3. สลิปเงินเดือนของผู้กู้ ย้อนหลัง 1 เดือน ของเดือนก่อนยื่นคาขอกู้
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาสมุดคู่ฝากธนาคารฯ (Book Bank) ที่มียอดเงินเดือนปัจจุบันแสดงตรงกับสลิปเงินเดือน
จานวน 1 เดือน
5 สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ หรือธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของผู้กู้

จานวน 1 ฉบับ

6. สาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เงินเดือน หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือนเข้า
หมายเหตุ

จานวน 1 ฉบับ

1. สหกรณ์ฯ จะโอนเงินกู้ฯ เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์ฯ หรือ
(2) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ของสมาชิก
โดยในสัญญาเงินกู้ สัญญาค้าประกัน มีกรรมการ หรืออนุกรรมการ ลงลายมือชื่อเป็นพยานเรียบร้อย และสหกรณ์ฯ
จะดาเนินการติดตั้งหนี้และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ตั้งแต่วันทีโ่ อนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ได้ระบุไว้
2. กรณีสมาชิกเป็นข้าราชบานาญ ที่สหกรณ์ฯ หักเงินบานาญจากกรมบัญชีกลาง สหกรณ์ฯ จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝาก
ของสมาชิก ในวันทาการสุดท้ายของเดือน
3. สมาชิกผู้ขอกู้ ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด

