
 
 

ประกาศ  
  สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   

เรื่อง   ขั้นตอนและข้อปฏิบัติการยื่นขอสินเชื่อกับสหกรณ์  
 ************* 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด  ได้เปิดให้บริการด้านสินเชื่อ 
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินตามจ าเป็นนั้น  คณะกรรมการด าเนินการ  
ชุดที่ 33/2564 ประชุมเมื่อวันที่  7  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2564  มีมติให้ก าหนดขั้นตอนและข้อปฏิบัติการ
ยื่นขอสินเชื่อของสมาชิก และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019   อีกทั้งเป็น
การใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดให้แก่สมาชิกและสหกรณ์ฯ   ดังนี ้

 ช่องทางการติดต่อการบริการด้านสินเชื่อ   มี  2 ช่องทางดังนี้ 
  1.  สมาชิกติดต่อด้วยตนเองได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 
  2.  ผ่านช่องทางไลน์ กลุ่มสินเชื่อคุรุสัมพันธ์ฯ   โดยมีวิธีการขั้นตอน ดังนี ้

      2.1  สแกน QR Code  เข้ากลุ่มสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ฯ 
 
 
 
 
     2.2  จัดส่งสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด  พร้อมระบุช่ือ – สกุล  เลขที่สมาชิก  เบอร์โทรศพัท์   
     2.3  แจ้งประเภทเงินกู้    
     2.4  แจ้งชื่อบุคคลค้ าประกันเพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์  
3.   สมาชิกจัดส่งรายละเอียดตามข้อ  2  ส่งเข้าไลน์กลุ่มกลุ่มสินเชื่อคุรสุัมพันธ์ฯ    

  4.   เจ้าหน้าที่สินเชื่อตรวจสอบสิทธิ์การกู้  ผู้ค้ าประกัน  แล้วจึงแจ้งถึงสมาชิกผู้กุ้เป็นรายบุคคล 
การขอรับแบบฟอร์มค าขอกู้     

1. ติดต่อขอรับได้ที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ฯ 
2. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สหกรณ์  www.kurusurin-coop.com   

          เอกสารประกอบค าขอกู ้  
1. ค าขอกู ้
2. สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ฉบับเดียวกันกับที่สมาชิกส่งมาให้ค านวนสิทธิใ์นช่องทางไลน์กลุ่ม) 
3.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     ผู้กู้และผู้ค้ าประกนัที่ถือใช้ปัจจุบนั 
     (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรส  ของผู้กู้และผู้ค้ าประกันที่ถือใช้ปัจจุบัน 

(รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 

http://www.kurusurin-coop.com/
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4.   ส าเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
5.   ส าเนาทะเบียนบ้าน  ผู้กูแ้ละผู้ค้ าประกนั (รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
6.   หนังสือยินยอมให้หักผ่านธนาคารกรุงไทย (กรณีที่ยังไม่เคยท า) 
7.  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามขอ้ 6  สหกรณ์ฯไม่รับพิจารณาแต่ประการใด 
 

การจัดท าประกันชีวิตเพื่อใชก้รมธรรม์ เปน็หลักประกันเงินกู้ 
  ด้วยเงินกู้ทีเ่ปิดให้บริการแกส่มาชิกบางประเภท ต้องใช้กรมธรรม์ เป็นหลักประกันเงินกู้ควบคู่กับ
บุคคลค้ าประกนั  หรือบางประเภทใช้กรมธรรม์ เป็นหลักประกันอย่างเดียว นั้น สมาชิกผู้กู้สามารถเลอืกบริษัท
ประกันชีวิตด้วยตนเอง  หรือเลือกใช้บริการกับบริษัทประกันชีวิตที่สหกรณ์ฯจัดหาให้   หากสมาชิกกู้เลือกใช้
บริการที่สหกรณ์ฯ ต้องด าเนินการดังนี้ 

1. กรอกใบค าขอประกันชีวิต 
2. แนบเอกสาร  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   2  ชุด 
3. นามสกุล  ผู้รบัประโยชน์  ต้องเหมือนกันกับผู้ขอท าประกันชีวิต  ถ้าไม่เหมือนกันให้แนบ

เอกสารผู้รับประโยชน์  จ านวน  2  ชุด 
4.   สมาชิกที่เลือกบริษัทประกันชีวิตด้วยตนเอง แต่ต้องมอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรสุัมพันธ์ฯ  
      เป็นผู้รับประโยชน์เป็นล าดับแรก   
5.   ระยะการตอบรับจากบริษัทประกันชีวิต   

กรณีปกต ิ 3 – 4 วันท าการ  ยกเว้นมีปญัหาสุขภาพ หรือเอกสารไม่เรียบร้อย บริษัท
ประกันจะประสานโดยตรงถึงสมาชิก 

วิธีการยื่นค าขอกู้   มี 3 ช่องทาง 
1. ยื่นด้วยตนเองที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สัมพันธ์ฯ 
2. ยื่นผ่านกรรมการ ประจ าหน่วยเลือกตั้ง 
3. ส่งทางไปรษณีย ์  

ส านักสหกรณอ์อมทรัพย์คุรสุัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด   
                       2/2  ซอยศรีสุข  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000 

   (ฝ่ายสินเชื่อ) 
ก าหนดการวนัรับค าขอกู้และพิจารณาเงนิกู้ของคณะกรรมการเงินกู ้

1. สมาชิกยื่นค าขอกู้ไม่เกินวันที่  6  ของทุกเดือน เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา  
วันที่  10  ของทุกเดือน 

2. สมาชิกยื่นค าขอกู้ไม่เกินวันที่  18 ของทุกเดือน เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา  
วันที่  20  ของทุกเดือน 
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คณะกรรมการเงินกู้มอบอ านาจใหผู้้จัดการเปน็ผู้อนุมัตจิ่ายเป็นรายวนั  กรณีดังต่อไปนี ้
 สมาชิกผู้กูค้ านวณแล้วเงินเดือนคงเหลือร้อยละ 30  ขึ้นไป  และเป็นไปตามระเบียบว่า  ด้วย เงินให้กู้

และดอกเบ้ียเงินกู้ พ.ศ.2563  ได้แก ่
 -  เงินกู้ฉุกเฉินรายเดือน   
 -  เงินกู้พิเศษอ่ืน(กู้ปันผล)   
 -  กู้ทุนเรือนหุ้นไม่เกินร้อยละ 90  แต่ไม่เกินวงเงินกู้แต่ละประเภทที่ก าหนด  

สหกรณ์ฯ จะท ารายการจ่ายเงินกูส้มาชิกที่ได้รับการอนุมัติและไม่ติดขัดปัญหาใดๆ  ภายในไม่เกิน  5 วันท าการ    
กรณีสมาชิกผู้กู้ที่มีปัญหาหลังจากได้รับการอนุมัตเิงินกูแ้ล้ว  ต้องน าเข้าคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาทบทวน
ได้แก่ 

1. กรณีค้างช าระหุ้น หนี้ ดอกเบี้ย  
2. ติดค้ าประกันผู้กู้ที่ค้างช าระหนี้ 
3. ไม่แก้ไขหลักประกันบกพร่อง 
4. อื่นๆ แล้วแต่กรณี 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัตติ่อไป 

 
                   ประกาศ  ณ  วันที ่ 16  เดอืนสิงหาคม   พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายส าเริง   บุญโต) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์ุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จ ากัด 


