
เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 6 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) มคีวามประสงคจ์ะบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด และ

เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชกิเป็นสําคญั และเพื่อรองรบัความต้องการใช้เงนิในการจ่ายเงนิปันผล-เงนิเฉลี่ยคนืและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนใช้ในกจิการ

สหกรณ์ จงึเปิดบรกิารเงนิกูร้ะยะปานกลางโครงการพเิศษ 6  ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี 

 1) วงเงินกู้ เท่ากบัทุนเรอืนหุ้นรวมกบัทุนสาํรองสูงสุดไม่เกินสญัญาละ 500 ล้านบาท  
 กู้ได้สหกรณ์ละ 2 สญัญา (ต้องกู้และมีแผนรบัสญัญาแรกครบก่อนจึงจะขอรบัเงินสญัญาท่ี 2 ได้)  

 ทัง้น้ี ขึน้อยูก่บัฐานะการเงนิและวงเงนิกูย้มืประจาํปีที่นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบ  

 2) ระยะเวลาให้บริการ ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564 ถงึ 31 มนีาคม 2565 (สง่เอกสารประกอบการขอกู้เงนิครบถว้นภายใน

วนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2565 เพื่อใหอ้นุมตัทินัภายใน 31 มนีาคม 2565) 

 3) เง่ือนไขการกู้ (1) สหกรณ์ผูกู้โ้ครงการน้ี อาจมหีน้ีที่ไมก่่อใหเ้กดิรายไดแ้ต่ต้องไมเ่กนิรอ้ยละ 1.50 ของยอดลูกหน้ีทัง้สิน้  

   (2) การกูต้ามโครงการน้ีใหเ้ป็นรายการกูใ้หมเ่ท่านัน้ ไมใ่หเ้ป็นรายการหกักลบสญัญากูเ้ดมิของ ชสอ. 

   (3) ภายใน 6 เดือนนับตัง้แต่วนัรบัเงนิกู้ หากประสงค์จะชําระคนืเงนิกู้ก่อนกําหนดทุกสญัญา จะต้อง

ชําระคนืสญัญาเงนิกูท้ีม่ดีอกเบีย้ตํ่าสดุตามลําดบัก่อน จงึจะชําระคนืสญัญาอื่นได ้

   (4) กําหนดใหร้บัเงนิกูเ้สรจ็สิน้ภายใน 1 เดอืนนบัจากวนัทีอ่นุมตั ิ

 4) อตัราดอกเบีย้ (1) กู้โดยใช้กรรมการดาํเนินการทัง้คณะเป็นผู้คํา้ประกนัเงินกู้ และหรือมีอสงัหาริมทรพัยท่ี์ปลอดภาระ 

    จาํนองเป็นหลกัประกนั  หรือกู้ไม่เกินค่าหุ้นไม่ต้องมีหลกัประกนั 
  อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะปานกลางโครงการพเิศษ 6 
  ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564 มใีหเ้ลอืก 2 อตัรา 
  1)  อตัราแบบมีเฉล่ียคืนร้อยละ 2.78 ต่อปี  2)  อตัราแบบไม่มีเฉล่ียคืนร้อยละ 2.70 ต่อปี 

 (2) กู้โดยใช้ใบรบัเงินฝากประจาํ และหรือตัว๋สญัญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลกัประกนัเงินกู้ 

  อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ตามอตัราดอกเบี้ยถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนักของใบรบัเงนิฝากประจาํและหรอืตัว๋สญัญาใช้

เงนิของ ชสอ.ที่สหกรณ์ผูข้อกูใ้ชเ้ป็นหลกัประกนั (ณ วนัขอกู)้ บวกรอ้ยละ 0.25 ต่อปี แต่ทัง้น้ี ตอ้งไม่

น้อยกว่าอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ตํ่าสุดตามประกาศอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพเิศษ 6 

แบบไมม่เีฉลีย่คนืรอ้ยละ 2.70 ต่อไป 

  ตวัอยา่งการคาํนวณอตัราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ถ่วงน้ําหนกั 
 5) กาํหนดชาํระคืน ชาํระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้สงูสดุไม่เกิน 48 งวด 

   โดยกําหนดใหง้วดที ่1 – 47 ส่งชําระคนืเงนิตน้งวดละ 1% ของวงเงนิกู ้แต่ไม่เกนิ 1 ลา้นบาท ส่วนทีเ่หลอื

ชําระใหเ้สรจ็สิน้ในงวดที ่48 โดยสามารถกูส้ญัญาใหมม่าหกักลบได ้

 6) หลกัประกนั (1) มกีรรมการดําเนินการทัง้คณะเป็นผูค้ํ้าประกนัเงนิกู ้หรือ 

   (2) ใชใ้บรบัเงนิฝากประจํา และหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิของ ชสอ. เป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ โดย ชสอ. จะใหกู้้

ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 90 ของใบรบัเงนิฝากประจาํ และหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนินัน้ หรือ 

   (3) มอีสงัหารมิทรพัยท์ีป่ลอดภาระจาํนอง และมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่จาํนวนเงนิกูม้าจาํนองเป็นประกนั โดยชุมนุม

สหกรณ์ จะใหกู้ไ้ดใ้นอตัราดงัน้ี 

    (3.1) ทีด่นิทีว่า่งเปล่านํามาจาํนองเป็นประกนัเงนิกู ้ กูไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิจากทาง

ราชการ หรอื ไม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิซึง่ประเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิที่

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

    (3.2) ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิ นํามาจาํนองเป็นประกนัเงนิกู ้กูไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของราคา

ประเมนิซึง่ประเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

    ทัง้น้ี กรณีขอกู้เงนิไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กูไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมูลค่า

หุน้ คณะกรรมการสามารถพจิารณาใหกู้โ้ดยไมม่หีลกัประกนัไดกํ้าหนดคําจํากดัความของกรณีกู้ไม่เกนิค่าหุน้ คอื “การกู้ไม่เกนิคา่หุน้สหกรณ์ผูกู้้

ตอ้งไมม่หีน้ีกบั ชสอ.มาก่อน หรอืกรณีมหีน้ีอยู่แลว้เฉพาะสญัญาที่ใชบุ้คคลคํ้าประกนัใหห้กัลดยอดหน้ี ชสอ.คงเหลอืและวงเงนิกู้รอเบกิ (ถา้หาก

ม)ี ออกก่อนหากหน้ียงัไมเ่กนิคา่หุน้ใหถ้อืวา่หุน้ส่วนทีเ่กนิหน้ี ณ วนัทีข่อกูส้ามารถใชส้ทิธกูิไ้มเ่กนิคา่หุน้สว่นทีเ่กนิหน้ีนัน้ได”้  

 หลกัเกณฑก์ารกู้ไม่เกินค่าหุ้น 
กรณีท่ี 1 ไมม่หีน้ีกบั ชสอ. 

 วงเงนิกูไ้มเ่กนิค่าหุน้  =  ค่าหุน้ x 90% 

กรณีท่ี 2 มหีน้ีกบั ชสอ. 

วงเงนิกูไ้มเ่กนิค่าหุน้ = (คา่หุน้ x 90%) – หน้ี ชสอ. คงเหลอื* - วงเงนิกูร้อเบกิ** 

*  หน้ี ชสอ. คงเหลอื หมายถงึ  หน้ี ชสอ. คงเหลอืเฉพาะสญัญาที่ใชบุ้คคลคํ้าประกนั 

** วงเงนิกูร้อเบกิ หมายถงึ วงเงนิกูท้ีอ่นุมตัแิลว้รอทําสญัญาและหรอืรอเบกิเงนิกูเ้ฉพาะสญัญาที่ใชบุ้คคลคํ้าประกนั 

 



       7) การขอใช้บริการ สหกรณ์ทีป่ระสงคข์อใช้บรกิาร กรุณาจดัส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยกําหนดใหส้่งเอกสารตามประเภทหลกัประกนั ดงัน้ี 

ท่ี รายการ 

กรณีใช้ ตัว๋/เงินฝาก 

ชสอ.คํา้ /กู้ไม่เกิน

มลูค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการ

ดาํเนินการคํา้/

อสงัหาริมทรพัยค์ํา้ 

1. คาํขอกูเ้งนิ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.)   

2. งบแสดงฐานะการเงนิประจาํปีทีม่ผีูส้อบบญัชรีบัรองยอ้นหลงั 1 ปี   

3. งบทดลอง (6 ช่อง) ยอ้นหลงั 1 เดอืน ก่อนยื่นคาํขอกู้   

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทีม่มีตอินุมตัใิหกู้ย้มืเงนิ   

5. สาํเนาหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ทีใ่หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืประจาํปี   

6. รายชื่อและลายมอืชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจบุนั (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ. )  -  

7. บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อีํานาจลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.)   

8. สาํเนาขอ้บงัคบัสหกรณ์เกีย่วกบัการลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์   
 ทัง้น้ี ขอความร่วมมอืจากสหกรณ์ในการจดัสง่เอกสารใหค้รบถ้วนเพื่อความรวดเรว็ในการพจิารณาคําขอกู ้

 8) การทาํสญัญาและหลกัประกนั เมื่อไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกู ้ สหกรณ์จะตอ้งจดัทําสญัญา ดงัน้ี 

 1. หนงัสอืสญัญากู้เงนิระยะปานกลางโครงการพเิศษ 6 (ชสอ.จดัเตรยีมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 

 2. สญัญาคํ้าประกนัเงนิกู ้(ตามแบบพมิพข์อง ชสอ. ผูค้ํ้าประกนัแต่ละคนจดัทําคนละ 2 ชุด) 

 3. สาํเนาทะเบยีนบา้นและสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูค้ํ้าประกนัพรอ้มรบัรองสาํเนาดว้ย       

ตวัผูค้ํ้าประกนัเองคนละ 1 ชุด 

 9) การขอรบัเงินกู้ 1. การขอรบัเงนิกูทุ้กครัง้กรุณาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนถงึวนัรบัเงนิ โดยปฏบิตัติาม

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

    (1) แจง้ยนืยนัการรบัเงนิกูท้างโทรศพัทก์บัฝ่ายสนิเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 

    (2) แจง้ความประสงคร์บัเงนิกูเ้ป็นหนงัสอืโดยลงนามตามขอ้บงัคบัพรอ้มประทบัตราและแนบงบ

ทดลองเดอืนล่าสดุทางโทรสารเพื่อประกอบการพจิารณาจา่ยเงนิกู ้(ภายในเวลา 14.00 น.) 

   2. ในการรบัเงนิกูทุ้กครัง้ สหกรณ์ตอ้งถอืหุน้เพิม่ ดงัน้ี 

 (1) ถอืหุน้ใหค้รบตามเกณฑใ์นขอ้บงัคบั 

 (2) ถอืหุน้เพิม่ตามสว่นจาํนวนเงนิกูท้ีข่อรบัในอตัราการเพิม่หุน้ทีกํ่าหนดตามระเบยีบ ชสอ. วา่ดว้ย

การใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์สมาชกิ พ.ศ.2563 ขอ้ 18 โดยกําหนดการถอืหุน้เพิม่สงูสดุไมเ่กนิอตัรา

รอ้ยละ 1 ของเงนิกูท้ีข่อรบั ทัง้น้ี สําหรบัเงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพเิศษ 6 เท่านัน้ 

 10) การส่งเงินชาํระหน้ี สหกรณ์สามารถสง่ชําระขัน้ตํ่าตามยอดทีเ่รยีกเกบ็ ทัง้น้ี การชําระคนืก่อนกําหนดสามารถทําไดต้าม

สภาพคลอ่งของสหกรณ์แต่ตอ้งหลงัจาก 6 เดอืนนบัตัง้แต่วนัรบัเงนิกู้แลว้ โดยแจง้ยนืยนัการชําระคนืทาง

โทรศพัท์กบัฝ่ายสนิเชื่อล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนัทําการก่อนถงึวนัชําระเงนิ (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อ

ฝ่ายสนิเชื่อจะไดแ้จง้ยอดดอกเบีย้ทีต่อ้งชําระการชําระหน้ีทําไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บญัช ีชสอ. 

 11) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน   ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิแยกตามกรณี ดงัน้ี 

   กรณีจ่ายเงินกู้ ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบคา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิทุกครัง้ 

   กรณีรบัชาํระหน้ี สหกรณ์ผูกู้้เป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ และเมื่อโอนชําระหน้ี

แล้วกรณุาแจง้ให ้ชสอ. ทราบทุกครัง้ในการโอนเงนิ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

ยอดเงนิโอน  

สหกรณ์ทีใ่ชบ้รกิารเงนิกู้ระยะปานกลางโครงการพเิศษ 6 แบบอตัราดอกเบีย้มเีฉลีย่คนื ปลายปีมีสิทธิได้รบัเงินเฉล่ียคืนตามส่วนท่ีทาํธรุกิจกบั ชสอ. 

สนใจใชบ้รกิารเงนิกูแ้ละตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรณุาตดิต่อสอบถาม เจา้หน้าที ่ ชสอ. ซึง่ยนิดแีละพรอ้มทีจ่ะอํานวยความสะดวกแก่สหกรณ์ใน

ทุกๆ ดา้น ***ดาวน์โหลดแบบพิมพข์อง ชสอ.พร้อมตวัอย่างการกรอกข้อมลูได้ท่ี www.fsct.com โดยแบบพิมพต่์างๆ สามารถกรอก

ข้อมลูและพิมพผ่์านเคร่ือง Printer ได้ทนัที 
 ฝ่ายสนิเชื่อ 

โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 – 216, 223, 226 และ 227 

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไมไ่ดร้บัความสะดวกในการใหบ้รกิาร กรณุาแจง้ 
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941 
และหรอื รองผูจ้ดัการใหญ่สาํนักธรุกจิ โทร. 08 1829 7017 
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ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

 

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

ขาพเจาสหกรณออมทรัพย .................................................................................................................... จํากัด 

มีความประสงคที่จะขอกูเงิน ชสอ. จํานวน ............................................... บาท (...............................................................................) 

ตามประเภทเงินกูของ ชสอ. ดังตอไปน้ี 
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  กูแบบมีเฉล่ียคืน      อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 2.78 ตอป 

  กูแบบไมมีเฉล่ียคืน   อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 2.70 ตอป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          

 

ลงนาม  ............................................................ 

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

ตาํแหนง ............................................................ 

 

ประทับ 

ตราสหกรณ 

ลงนาม  ............................................................ 

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

ตาํแหนง ............................................................ 

 




