
 

1. เอกสารประกอบค าขอกู้ฉุกเฉินสู้โควิด-19  พ.ศ.2563 
 1.1. ค าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินสู้โควิด-19  พ.ศ.2563 
 1.2. ท าหนังสือยินยอมหักช าระหนี้ผ่านธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  จ านวน     2  ฉบับ  
           เอกสารแนบ 1.2.1 ส าเนาบัตรประชาชน               2  ฉบับ 
         1.2.2 ส าเนาเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงไทยที่เงินเดือนโอนเข้า  2  ฉบับ 
                (**กรณีท่านใดท าแล้วไม่ต้องท าอีก**) 
           1.3. สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด 
 

2. ขั้นตอนการยื่นค าขอกู้        
    *****กรรมการในแต่ละเขตเลือกตั้งจะออกให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 -10 เดอืนเมษายน พ.ศ.2563 
  2.1. สมาชิกสามารถประสานขอรับค าขอกู้ได้จาก กรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง   
 (สมาชิกกรอกค าขอกู้ และเตรียมเอกสารประกอบการขอกู้ ตามค าแนะน าในชุดค าขอกู้ และ สมาชิกอย่าลืม... 
แจ้ง หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านใช้ในปัจจุบัน ที่สามารถส่งข้อมูลผ่าน SMS ได)้ 
  2.2. ส่งค าขอกู้ให้แก่ กรรมการ ในเขตของท่าน 
  2.3. กรรมการจะเป็นตัวแทนในการ  ประสาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ าส านักงาน ตามวัน 
เวลา ที่ท าการปกติ 
  2.4. เจ้าหน้าที่ค านวณ  สิทธิ์การขอกู้แต่ละราย และแจ้งผ่านSMS  ถึงสมาชิกแจ้งยอดที่ท่านกู้ได้ 
หรือหากมีปัญหาติดขัดอะไร จะแจ้งสมาชิกทราบเพ่ือแก้ไขเป็นรายๆ ผ่านกรรมการประจ าหน่วยของท่าน 
หรือ ผ่านช่องทางโทรศัพท์  
  2.5. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  รวบรวมค าขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้  เสนอรองผู้จัดการ และผ่าน
ผู้จัดการอนุมัติ  (เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการสมาชิก  คณะกรรมการมีมติอ านาจให้ ผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติและ
น าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบในวันประชุมประจ าเดือนต่อไป) 
  2.6. เจ้าหน้าที่การเงิน  ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกท่ีมีในสหกรณ์ 
หมายเหตุ    สหกรณ์ฯ จะด าเนินการจ่ายเงินกู้ตามล าดับคิว 
    
   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

****ค าเตือน :  หากเอกสารไม่ครบ สหกรณ์จะปฏิเสธการรับเอกสารค าขอกู้**** 



 
รับที่..........................................                             หนังสือกู้ที่......................................... 
วันที่......../................./................                   วันที่............/................/................... 
           บัญชีเงินกู้ที่....................................... 
 

ค าขอกู้และหนังสือเงินกู้ฉุกเฉินสู้โควิด -19   
 

ค าเตือน:  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการ                          เขียนที่........................................................ 
ที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้ ด้วยลายมือของตนเอง             วันที่..............เดือน.......................พ.ศ....................... 
 
เรียน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า........................................................................................เลขที่สมาชิก..............................อายุ...................ปี   
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ (ที่สามารถรับส่งข้อความได้).................................................................. รับราชการ หรือท างาน
ประจ าในต าแหน่ง...............................................สังกัด /โรงเรียน................................................... ได้รับเงินเดือน
.....................................บาท  เงินประจ าต าแหน่ง/วิทยะฐานะ...............................บาท     ขอเสนอค าขอและหนังสือสัญญา
เงินกู้ฉุกเฉินสู้โควิด -19  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสหกรณ์  จ านวน.....................................บาท(......................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ ............................................................................................................................... 
 ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืน  ดังนี้ 
          2.1 เมื่อได้รับเงินแล้วใน 6 เดือนแรก  ขอน าส่งเฉพาะเงินต้นเดือนละ  ....................................บาท  
          2.2 ข้าพเจ้าขอน าส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  ตามที่สหกรณ์ฯ ส่งหัก   
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าขอแสดงความจ านงให้สหกรณ์ฯด าเนินการโอนเงินที่ได้อนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่ข้าพเจ้ามีใน
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป  เท่านั้น  

ข้อ 4.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว   ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบ ของสหกรณ์และมติของ
คณะกรรมการด าเนินการ  ดังนี้ 
            4.1  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการส่งหักเงินกู้ฉุกเฉินสู้โควิด- 19 ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้   
ข้อ  2   เพื่อส่งช าระต่อสหกรณ์   ในบัญชีเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนของข้าพเจ้าโอนเข้า โดยผ่านธนาคารกรุงไทย  จ ากัด                 

 4.2  ยอมให้ถือว่า  ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์  ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอัน
ถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
             4.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออก  หรือย้ายราชการ  หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์  จะแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจะจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จ
ตามที่กล่าวข้างต้น  เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือนค่าจ้าง   เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใด  
ในหลักฐานที่ ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว  
หักเงินช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์  ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
      

.............................................ผู้ขอกู้ 
(...........................................) 
 
 

      ............................................ พยาน 
      (............................................)  
                 เลขที่สมาชิก…….........................................    

 
 



-2- 
(ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์) 

 
จ านวนเงินกู้.........................................บาท 

 

เงินได้รายเดือน จ ากัดวงเงินกู้ฉุกเฉินสู้โควิด- 19 จ ากัดวงเงินกู้คงเหลือ 

 
 

  

 
หมายเหตุ   1. ผู้ขอกู้ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน................................................. 
      2. ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ ............................................................................... ...................................................... 

              
.............................................เจ้าหน้าที่ 

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

   เห็นควร  อนุมัติ/ ไม่อนุมัติ 
 
             .............................................รองผู้จัดการ 
         (..............................................) 
      
   อนุมัติ / ไม่อนุมัติ 
 

           ......................................ประธานกรรมการ/ รองประธาน/ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ 
         (.........................................) 

........................................................................................................................................................................... 
 
 ข้าพเจ้า.................................................................................ได้รับเงินกู้  จ านวน................ ....................บาท 
(...................................................................................)  ไปเป็นการถูกต้องแล้ว    ณ   วันที่  ......../........ /.......... 
 
 
      ...............................................................ผู้รับเงิน 
               (.............................................................) 
                      

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว   
 
     .........................................................เจ้าหน้าที่ 

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


