
 
 
 
 

 
 

คำขอกู้กรณีพิเศษ 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน COVID - 19 

 

เขียนที่ ………......................…………........…………… 
วันที่ …………………………….……...............…………........…………… 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด  
 

 ข้าพเจ้า ………………………………………........…............…… สมาชิกเลขทะเบียนที่ …….......…......…… เสนอคำขอกู้เงินกรณี
พิเศษ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  COVID – 19 เพ่ือคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด โปรดพิจารณา
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอกู้เงินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน COVID–19 ของสหกรณ์ จำนวน…............…บาท (….................................……)  
โดยจะนำไปใช้เพ่ือการดังต่อไปน้ี (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด) ............................................................................. 
 ข้อ ๒ ในเวลาน้ีข้าพเจ้ารับราชการหรือทำงานประจำตำแหน่ง ….......……….........…… สังกัดโรงเรียน/สำนักงาน ….....................… 
อำเภอ ………............…… จังหวัดสุโขทัย  บรรจุวันที.่..........เดือน...................พ.ศ...............  ได้รับเงินได้รายเดือน ..….................….... บาท  

ข้าพเจ้าเกิดวันที่ ...…......… เดือน …...........................…… พ.ศ....…..................… สถานภาพ  โสด สมรส หม้าย หย่า   
เบอร์โทรที่ติดต่อได้ .......................................... 
 ข้อ ๓ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปิดเผยข้อมูลหน้ีจากทุกสถาบันการเงินโดยไม่มีเงื่อนไข  
 ข้อ ๔ นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปน้ี คือ 
 

สมาชิกที่จะเป็นผู้ค้ำประกัน 
   

(๑) ชื่อ………………..........……......................ทะเบียนที ่……........……… เบอร์โทร .................................... ลายมือชื่อ .....................................  
 

(๒) ชื่อ………………..........……......................ทะเบียนที ่……........……… เบอร์โทร .................................... ลายมือชื่อ .....................................  

 

(๓) ชื่อ………………..........……......................ทะเบียนที ่……........……… เบอร์โทร .................................... ลายมือชื่อ .....................................  

 

 ข้อ ๕ ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้   ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละตามที่สหกรณ์กำหนดเป็นงวดรายเดือนแบบ
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือนเท่ากัน หรือ งวดละ ….…….....…….....… บาท   (เว้นแต่งวดสุดท้าย)  เป็นจำนวน ………… งวด ต้ังแต่เดือนที่
สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้  
 ข้อ ๖ ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ทำหนังสือสำหรับเงินกู้กรณีพิเศษ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  COVID – 19 ให้ไว้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด  
 ข้อ ๗ (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอกู้มีคู่สมรส) ในการกู้เงินตามคำขอกู้น้ีข้าพเจ้าได้รับคำอนุญาตของคู่สมรส ซึ่งพร้อมที่จะทำคำยินยอม
ให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ด้วย 
 ข้อ ๘ วิธีการรับเงินกู้กรณีพิเศษ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  COVID – 19 
  ๘.๑ โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ......................................................... สาขา ........................................... 

 

 
………………………………………………… ผู้ขอกู้ 

หนังสือเงินกู้ที่….........…….……..…….. 
วันที่…...…..…/…......……/….........……  
เจ้าหน้าที่.........………..............…….…  

 

พิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
    ควรอนุมัติ  ไม่ควรอนุมัติ 
 

ลงชือ่ ............................................ ผู้บังคับบัญชา 



 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่งผลกระทบให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทุกภาคส่วน  
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด ซึ่งสอดคล้องกับประก าศนายทะเบียน
สหกรณ์  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 63 
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสหกรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ดังน้ี 

1. โครงการพักชำระหน้ีเงินกู้สามัญ ระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน  (ไม่รวมดอกเบีย้)    
1.1 เป็นสมาชิกผู้ไม่ผิดนัดเงินงวดชำระหน้ีหรือค่าหุ้นรายเดือน 
1.2 เป็นสมาชิก หัก ณ ที่จ่าย ภายในจังหวัด   ปกติทุกสิ้นเดือน   
1.3 ชำระหน้ีเงินกู้สามัญ  ติดต่อกันจำนวน 3 งวด 

ยื่นคำร้องต้ังแต่วันที่ พักชำระหน้ีเงินต้น ประจำเดือน 
1 มีนาคม    - 17 มีนาคม 2564 เมษายน    - สิงหาคม 2564 
18 มีนาคม  - 18 เมษายน 2564 พฤษภาคม - กันยายน 2564 

19 เมษายน - 18 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน   - ตุลาคม 2564 
สามารถดาวน์โหลดคำร้องได้ที่ www.sktcoop.com 

  

2. เงินกู้กรณีพิเศษ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน COVID - 19 
2.1 กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยหักผ่าน ระบบ Ktb Newcoperate  
2.2 เงินงวดชำระหน้ีไม่เกิน ร้อยละ 10 ของเงินเดือน บำนาญ เงินค่าจ้าง หรือบำเหน็จรายเดือน 
2.3 การกู้สัญญาใหม่ผู้กู้ต้องส่งเงินงวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด  
2.4 ต้องทำประกันชีวิตกลุ่มเต็มจำนวน 
2.5 ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือนเท่าๆ กัน  
2.6 หักชำระหน้ีจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย  หากไม่สามารถหัก  ณ ที่จ่ายต้นสังกัดได้  สามารถหักผ่านระบบ Ktb 

Newcoperate ของธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด) นับแต่เริ่มสัญญา 
2.7 ส่งชำระหน้ี ไม่เกิน 72 งวด และสมาชิกที่ไม่ได้รับบำนาญ  หรือบำเหน็จรายเดือนต้องส่งชำระหน้ีภายในอายุไม่เกิน 60 

ปีบริบูรณ ์
       2.8  กำหนดการย่ืนกู้และวันจ่ายเงินกู้ 

ยื่นคำขอกู้ต้ังแต่วันที่ จ่ายเงินกู้ 
15 มีนาคม    - 17 มีนาคม 2564 31  มีนาคม 2564 
18 มีนาคม  - 31 มีนาคม 2564 9  เมษายน 2564 
1 เมษายน – 20 เมษายน 2564 30 เมษายน 2564 
21 เมษายน – 30 เมษายน 2564 13 พฤษภาคม 2564 

1 พฤษภาคม -18 พฤษภาคม 2564 31 พฤษภาคม 2564 
19 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564 11 มิถุนายน 2564 

คุณสมบัติผู้ขอกู้ 
1. เปน็สมาชิกผู้ไม่ผิดนัดเงินงวดชำระหน้ีหรือค่าหุ้นรายเดือน 
2. สหกรณ์สามารถหัก ณ ท่ีจ่ายได้  
3. กรณีผู้ขอกู้  ต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชำระหน้ี  
4. ผู้ขอกู้ค้ำประกันผู้ผิดนัดเงินงวดชำระหน้ี ได้นำเงินดังกล่าวมาชำระทั้งจำนวน และต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนและเงินงวดชำระ

หน้ีโดยหัก ณ ท่ีจ่ายได้เต็มจำนวน 1 งวด ผู้ค้ำประกันดังกล่าว จึงมีสิทธิย่ืนกู้ 
5. ผู้ขอกู้ ค้ำประกันสมาชิกที่อยู่ระหว่างโอนย้ายต่างจังหวัด  สมาชิกที่อยู่ระหว่างโอนย้ายต่างจังหวัดต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน

และเงินงวดชำระหน้ีติดต่อกันครบ 3 งวด โดยหักผ่านธนาคารพาณิชย์หรือหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ 
6. ไม่ถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน จากสำนักงานสรรพากร หรือ สำนักงานบังคับคดี 

http://www.sktcoop.com/


 

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้ 
 

1. ขั้นตอนการขอหนังสือยินยอมหักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด) 
(1) หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด) ระบบ Ktb Newcoperate   
(2) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด) เล่มจริงเพื่อตรวจสอบลายมือชื่อ 
(3) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด) 
(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการของผูกู้้ หากใช้บัตรข้าราชการหรือเลขที่บ้านในบัตรประชาชนกับ

สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
“หากธนาคารตรวจสอบหนังสือยินยอมไม่ผ่าน  สมาชกิต้องติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเอง” 

 
2. ขั้นตอนการขอกู้สหกรณ์ 

(1) หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด)  (ผ่านการตรวจสอบแล้ว)  
(2) คำขอกู้เงินกรณีพิเศษ 
(3) รายละเอียดการเดินบัญชีธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด)  3 เดือน  (เลือกใช้เพียง 1 รายการ) ดังน้ี  

a. พิมพ์รายการเดินบัญชีจากแอพพลิเคชั่น กรุงไทย Next  หรือ 
b. ขอสเตทเม้นจากธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด)  หรือ 
c. ถ่ายสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยมหาชน (จำกัด) ท่ีมีรายการเดินบัญชีเป็นปัจจุบัน 

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้กู้  (กรณีบัตรข้าราชการ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)  จำนวน 1 ชุด 
(5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ของผู้ค้ำประกัน  (กรณีบัตรข้าราชการ ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)  จำนวน 1 ชุด 

 

สมาชิกสามารถย่ืน หนังสือขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้สามัญ   ใบคำขอกู้กรณีพิเศษเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อน COVID – 19  และ หนังสือยินยอมหักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย มหาชน (จำกัด)           

ได้ที.่..เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานของแต่ละอำเภอ   

เพื่อเป็นไปตามมาตรการของภาครัฐในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 
 
 

ตรวจสิทธิ์ผ่านช่องทางแอพพลเิคชันของสหกรณ์ 

 
 

  

 
 
 
 
 


