
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระ
เร่ือง มาตรการพักชําระต้นเงินกู้

เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ไดรั้บ

 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเ
Diseasestarting In 2019) ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤต
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะเศรษ
ของโรคโควิด - 19  นั้น 

 อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 
จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกแล
สหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ ลงวันท่ี 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 
จึงได้มีมติให้มีมาตรการพักชําระเงินต้น
ให้แจ้งความจํานงเป็นหนังสือตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนดหรือบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นคําขอพักชําระเงินต้น
- จะพักชําระเงินต้น

2 ยื่นคําขอพักชําระเงินต้น
- จะพักชําระเงินต้น

 อนึ่ง สมาชิกท่ีเข้าร่วมมาตรการพักชําร
ในสัญญาเงินกู้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด
หมาย เลขโทร ศัพ ท์ : 0  4525  4102
Email : ombonubon@gmail.com

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ประกาศ ณ วันท่ี 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิก
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด

เร่ือง มาตรการพักชําระต้นเงินกู้ คร้ังที่ 2 โดยส่งชําระเฉพาะดอกเบี้
ที่ไดรั้บผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด - 19

 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด
ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน และกระทบต่อการประกอบอาชีพ

การดําเนินธุรกิจของบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆตลอดจนการดํารงชีวิตประจําวันของสมาชิก
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาด

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 
จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ. 2564 ข้อ 21 วรรคสี่ ประกอบกับประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ ลงวันท่ี 
และมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 43 ครั้งท่ี 13/2564 เม่ือวันท่ี 23 

ต้นเงินกู้ทุกประเภท ครั้งท่ี 2 สมาชิกท่ีมีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว 
ความจํานงเป็นหนังสือตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนดหรือบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เงินต้น ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  
เงินต้น ต้ังแต่ เดือนกันยายน 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564 

เงินต้น ระหว่างวันท่ี 1 - 30  กันยายน 2564  
เงินต้น ต้ังแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564 

อนึ่ง สมาชิกท่ีเข้าร่วมมาตรการพักชําระเงินต้นทุกรายยังคงต้องชําระหนี้ให้แล้วเสร็จตามจํานวนงวด
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด

0  4525  4102 ,  0  4524  3223 ,  08  1389  9219 ,  โทรสาร
Email : ombonubon@gmail.com, ID Line: 0813899219 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ประกาศ ณ วันท่ี  23  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564  

(นายอภัย  สบายใจ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด

รวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด 
โดยส่งชําระเฉพาะดอกเบี้ย 

19 ประจําปี 2564 

หรือโควิด-19 (Coronavirus 
ภาคส่วน และกระทบต่อการประกอบอาชีพ         

ตลอดจนการดํารงชีวิตประจําวันของสมาชิก                 
กิจถดถอยจากการแพร่ระบาด              

อาศัยอํานาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 
วรรคสี่ ประกอบกับประกาศนายทะเบียน

สหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2563 
23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564                           

มีความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าว  
ดังนี้ 

 

ะเงินต้นทุกรายยังคงต้องชําระหนี้ให้แล้วเสร็จตามจํานวนงวด         
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด

โทรสาร : 0  4525  4102 ,                                   

ารอุบลราชธานี จํากัด 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด 
แบบคําขอพักชําระต้นเงินกู้ คร้ังที่ 2 ประจําปี 2564 

  เขียนที่………………………………………………………… 

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

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด 

 ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................อายุ..............ปี...........เดือน
เป็น � ข้าราชการ � ลูกจ้างประจํา � พนักงานราชการ � ข้าราชการบํานาญ � อ่ืนๆ ...................................           
ตําแหน่ง...........................โรงเรียนหรือหน่วยงาน.......................................................อําเภอ...........................                     
จังหวัด.....................สังกัด...................................................................เงินเดือน....................บาท เงินวิทยฐานะ..............บาท               
เงินประจําตําแหน่ง..............บาท รวมรายได้....................บาท ที่อยู่...............หมู่ที่......ซอย................... ถนน................... 
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์........................... 
ข้าพเจ้า � ไม่มีคู่สมรส � มีคู่สมรส 
 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบราชธานี จํากัด และมีความประสงค์
ขอพักชําระต้นเงินกู้ คร้ังที่ 2 ประจําปี 2564 ดังนี้ 
 � ขอพักชําระต้นเงินกู้สามัญ สัญญาเลขที่.............................../................... 
 � ขอพักชําระต้นเงินกู้........................... สัญญาเลขที่.............................../................... 
 � ขอพักชําระต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สัญญาเลขที่.............................../................... 
 แบบคําขอพักชําระต้นเงินกู้ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ขอพักชําระหนี้ ทั้งนี้ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่
แต่เป็นเพียงการพักชําระต้นเงินกู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดีข้ึน 
 ข้าพเจ้าขอสัญญาและรับรองว่าข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือต้องคําพิพากษา
ให้เป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด และไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยต่าง ๆ ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขที่สหกรณ์กําหนด และตามสัญญาเงินกู้ฉบับเดิมทุกประการ 
 ลงชื่อ..............................................ผู้ขอพักชําระต้นเงินกู้  ลงชื่อ..............................................พยาน          
                (...............................................)         (...............................................) 
 
สําหรับเจ้าหน้าที่ 
 สมาชิกมีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด         
ลงวันที่  23 สิงหาคม 2564 เห็นสมควรให้พักชําระหนี้  เงินกู้สามัญ สัญญาเลขที่ . .. .. ... ... .. ... .. ... ../.. ... .. ... .. ... .. .                       
เงินกู้...................... สัญญาเลขที่......................../................. และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สัญญาเลขที่......................../.................. 
 ยื่นคําขอพักชําระต้นเงินกู้ ณ วันที่ ........................................... 
          ตรวจสอบแล้วถูกต้อง   
 
ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ลงชื่อ..................................................รองผู้จัดการ 
        (...................................................)     (นางสาวคําพอง  วรกิจ) 

 

      ความคิดเห็นประธานกรรมการ 

เห็นควร �  อนุมัติ  �  ไม่อนุมัติ  �  อ่ืนๆ .........   �  อนุมัติ  �  ไม่อนุมัติ  �  อ่ืนๆ ......... 
               
ลงชื่อ         ลงชื่อ 
      (นายธวัชชัย  จันด)ี         (นายอภัย  สบายใจ)   
   ผู้จัดการ           ประธานกรรมการ 


