เงินกูสามัญดํารงชีพ
ผูที่มีสิทธิ์ขอกู
1. เปนสมาชิกที่กูและรับเงินกูฉุกเฉิน ( 300,000 ) อยูแลว
2. เปนสมาชิกที่ไมเคยกูและรับเงินกูฉุกเฉิน และมีอายุไมเกิน 55 ป
3. เปนสมาชิกที่ไมเคยกูและรับเงินกูฉุกเฉิน และมีอายุเกิน 55 ป
ตองสงชําระหนี้ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน ในปที่ผูกเู กษียณอายุราชการ
เงื่อนไข
1. กูไดเทากับจํานวนหนี้ฉุกเฉินเดิมเต็มจํานวน
2. 10 เทาของเงินเดือนไมเกิน 300,000 บาท
3. กําหนดสงคืนไมเกิน 120 งวด หรือไมเกิน 30 กันยายน ในปที่เกษียณ
4. กูไดครั้งเดียวจนกวาจะสงชําระหมด และจัดทําหลักประกันสินเชื่อ
ทําไมตองเปลี่ยน
1. เพื่อใหการสงชําระหนี้ฉุกเฉินเปนไปตามที่นายทะเบียนกําหนด 12 เดือน
2. เพื่อนําหนี้ฉกุ เฉินใหเขาสูร ะบบหลักประกันที่ถูกตอง มั่นคง
สมาชิกไดอะไร
1. ไดขยายงวดสงจากฉุกเฉิน 100 งวด เปนสามัญดํารงชีพ 120 งวด
2. มีสิทธิ์กเู งินฉุกเฉินธรรมดา 40,000 บาทไดอีก (หากมีเงินเดือนเหลือ)
การสงคําขอกู
1. สมาชิกที่กู ฉุกเฉินเดิมอยูแลว แตไมประสงคจะกดรับเงินวนซ้ําหลังวันสิ้นเดือน ก็ยังไมตองทําอะไร
สงชําระหนี้ตอไปเรื่อยๆ จนกวาหนี้ฉกุ เฉินจะหมดหรือหากมีความเดือนรอน จึงมาเปลี่ยนเปนกูส ามัญดํารงชีพเมื่อไหรก็
ได ตามสิทธิ์ขอกูดานบน
2. สมาชิกที่ยังมีความประสงคที่จะกูสามัญดํารงชีพขณะนี้ ก็ยังมีโอกาสกูในอนาคตตอไปเรือ่ ยๆ เหมือนกูส ามัญปกติ
3. ฉุกเฉินใหม คนที่มีหนี้ ฉุกเฉินเดิมอยูแ ลวใหยื่นได 2 กรกฎาคม 2561 แตตองมาเปลี่ยนเปนขอกูส ามัญดํารงชีพเสียกอน
และเซ็นตสัญญาเงินกู/สัญญาค้ําประกัน สามัญดํารงชีพใหเรียบรอย
4. คนที่ไมมีหนี้ฉุกเฉินเดิมอยูก อน ยื่นกูฉุกเฉินใหมไดตั้งแต วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เปนตนไป สวนสามัญดํารงชีพจะยื่นกู
เมื่อไหรตามเงื่อนไขและสิทธิ์ขอกูของสมาชิกไดตลอดไปไมมีกําหนดเวลา

กรณีศึกษาการกูสามัญดํารงชีพ/กูฉุกเฉิน
กรณีศึกษา 1) นาย ก. กูฉุกเฉิน จํานวน 300,000 บาท และกดรับ ฉุกเฉิน คืนวนซ้ําทุกตนเดือน
- วันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ใหกดรับ ฉุกเฉิน วนซ้ําไดเหมือนเดิมทีผ่ านมา
- แลวใหมายื่นคํารองขอเปลี่ยนแปลงเปนกูส ามัญดํารงชีพ ตัง้ แต 4-8 มิถุนายน 2561
หลังจากนั้น ระบบ ฉุกเฉิน ATM จะปดระบบ
- ประชุมกรรมการเงินกู 18 มิถุนายน 2561 รับสัญญาไปเซ็นต ผูกู/ผูค้ําประกัน
25 มิถุนายน 2561 และนําสัญญาสงสหกรณ

กรณีศึกษา 2) นาย ข. กูฉุกเฉิน จํานวน 300,000 บาท และ ไมเคยกดรับ ฉุกเฉิน คืนวนซ้ํา
- ใหมาเปลี่ยนเปน สามัญดํารงชีพได ตั้งแต 4 มิถุนายน 2561 เปนตนไป
โดยจะไดขยายงวดการชําระจาก 100 งวด เปน 120 งวด
- ถาไมประสงคมาเปลี่ยนจะสงตอไปเรื่อยๆ จนครบสัญญาก็ได แตจะกดรับเงินเพิ่มอีกไมได

กรณีศึกษา 3) นาย ค. กู ฉุกเฉิน ไมเต็มสิทธิ์ 300,000 บาท และไมเคย กดรับ ฉุกเฉิน วนซ้ํา
- ยื่นขอกู สามัญดํารงชีพไดตามระเบียบฯตลอด (ไมมปี ด)
- ยื่นขอกู ฉุกเฉิน ไดอีก 40,000 บาท หรือตามสิทธิ์

กรณีศึกษา 4) นาย ง. ไมเคยกู ฉุกเฉิน จํานวน 300,000 บาท เลย
- ยื่นคํารองขอกูสามัญดํารงชีพไดเลย ตามระเบียบฯ

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่
หนังสือกูเลขที่ ....................................

กําหนดไว ดวยลายมือของตนเองใหถูกตองครบถวน
มิฉะนั้น สหกรณจะไมรับพิจารณา

ซื้อหุนเพิ่ม ............................................ บาท
ทุนประกัน ........................................... บาท
เบี้ยประกัน ...................... บาท (...............ป)

คําขอกูเ งินสามัญดํารงชีพ ใหก.ู ........................./............../................
(ลงชื่อ) ........................................ผูอนุมัติ
………………/…….……/………..….

เขียนที่ ………………………………………..……….….…
วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ..............
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
ขาพเจา .......................................................................... อายุ .....................ป สมาชิกเลขทะเบียนที่ .......................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ...........................................................อยูบานเลขที่ ...........หมูที่ ..............ถนน ...................................
ตําบล/แขวง .........................................อําเภอ/เขต ..........................................จังหวัด .................................โทรศัพท ..............................
ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญดํารงชีพ เพื่อโปรดพิจารณา ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาขอกูเงินสามัญดํารงชีพ จํานวน .................................... บาท (.........................................................................)
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้...................................................................................................................................................................
ขอ 2 ขาพเจารับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง ....................................... สังกัดหรือโรงเรียน...................................
อําเภอ ............................................. จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท ..................................................อัตราเงินเดือน .......................................
ขอ 3 นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกัน คือ
ประกันสินเชื่อเต็มจํานวนเงิน
สมาชิกค้ําประกัน ดังนี้
1. ชื่อ .......................................................................... อายุ ........................ ป เลขทะเบียนที่ ..............................
ตําแหนง ...................................... อัตราเงินเดือน .................................. บาท สังกัดหรือโรงเรียน ...........................................................
อําเภอ ..................................................... จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท .........................................................................................................
2. ชื่อ .......................................................................... อายุ ........................ ป เลขทะเบียนที่ ................................
ตําแหนง .................................... อัตราเงินเดือน ..................................... บาท สังกัดหรือโรงเรียน ..........................................................
อําเภอ .................................................... จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท ..........................................................................................................
ขอ 4 ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงชําระเงินกูเปนงวดรายเดือน จํานวน .................... งวด โดยเลือกวิธีชําระ ดังนี้
แบบตนคงที่ งวดละ ............................ บาท (เวนงวดสุดทาย) พรอมดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณกําหนด
แบบคงยอด (ยอดรวมของเงินตนกับดอกเบี้ย เทากันทุกงวด) งวดละ ......................................... บาท
ทั้งนีต้ ั้งแตเดือนที่สหกรณจายเงินกูใหแกขาพเจา
ขอ 5 ในการรับเงินกู ขาพเจาไดทราบถึงวิธีการที่สหกรณจะโอนเงินกูเ ขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา
(ลงชื่อ) .................................................... ผูขอกู
(.......................................................)

(โปรดพลิก)
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ขอ 6 ขาพเจาตกลงยินยอมให หนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบประวัติบุคคลลมละลาย เปดเผยขอมูลของ
ขาพเจาแกสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด เพื่อประโยชนในการวิเคราะหสินเชื่อของขาพเจา และใหถือวาหนังสือฉบับนี้
และบรรดาสําเนาภาพถายไมวาในรูปแบบใด ๆ เปนหลักฐานในการยินยอมของขาพเจาดวย
ขอ 7 ภาระหนี้สินอื่น ๆ (ระบุ)
7.1 ....................................... วงเงิน ....................................... บาท คงเหลือ ................................... บาท
7.2 ....................................... วงเงิน ....................................... บาท คงเหลือ ................................... บาท
7.3 ....................................... วงเงิน ....................................... บาท คงเหลือ ................................... บาท

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
วันที่..................เดือน ....................................... พ.ศ. ................
ขาพเจาไดพิจารณาตามความเห็นและตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็น ดังตอไปนี้ ..............................................
............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ผูบังคับบัญชา
(.............................................................. )
ตําแหนง .........................................................

สําหรับเจาหนาที่สหกรณบนั ทึกรายการ
เกี่ยวกับวงเงินของผูขอกู
กูเงินจํานวน .................................................บาท
อัตราเงินเดือน

มีคาหุนอยู

จํากัดวงเงินกู

ตนเงินกูคงเหลือ
สามัญ

หมายเหตุ

ฉุกเฉิน

วงเงินกูคงเหลือ
พิเศษ

(1) เปนสมาชิก ....................... เดือน เห็นควรกูได ..................................... เทา
(2) ขอชึแ้ จงอื่น ๆ

O ใหกูได ................................................................ บาท
O กูไมไดเพราะ .....................................................

เอกสารประกอบ
1. สลิปเงินเดือน 1 เดือน (เดือนลาสุด) รับรองสําเนาโดยผูบังคับบัญชาชั้นตน
หรือผูมีอํานาจจายเงินเดือน)
2. หนังสือยินยอมใหตรวจสอบประวัติบุคคลลมละลาย

.

(ลงชื่อ) .....................................................เจาหนาที่
.............../................/...............

