
โครงการสินเช่ือเพ่ือพฒันาบุคลากรสหกรณ์ออมทรพัยส์มาชิกของ ชสอ. 
1. ความเป็นมา 
  ด้วยชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำกัด (ชสอ.) มีควำมประสงคท์ี่จะพัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย ์
ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ส ำคัญในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนสหกรณ์ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพยท์ี่
ต้องกำรพฒันำตนเอง แต่ยงัขำดแคลนทุนทรพัย์ทีจ่ะน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองเพื่อสร้ำงควำมรู ้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถ  
ทักษะกำรคิด และน ำมำใชใ้นกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น ชสอ. ในฐำนะองค์กำรกลำงของสหกรณ์ออมทรัพย ์จึงได้ร่วมมือกับสหกรณ์
สมำชิกของ ชสอ. จัดโครงกำรสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์สมำชิกของ ชสอ. ขึ้น 
2. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรของสหกรณ์ออมทรพัย์มีกำรพฒันำควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค ์ควำมสำมำรถ และ
ทักษะกำรคิด เพื่อน ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
3. วิธีการด าเนินโครงการ 
  ชสอ. ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมำชิกเพื่อน ำไปบริกำรเงินกู้ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมวัตถุประสงค์โครงกำร ทั้งนี ้
กำรพิจำรณำวงเงินกูใ้หแ้ก่เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมขอ้บังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของสหกรณ์นั้นๆ 
4. วงเงินกู้ 
  4.1 ชสอ.ได้จัดสรรวงเงินกู้รวมส ำหรบัโครงกำรน้ีในเบื้องต้น จ านวน 50 ล้านบาท โดยจะพิจำรณำค ำขอกู้ที่ส่ง
เอกสำรครบถ้วนเรียงตำมล ำดับจนครบวงเงินกู้ที่ไดจ้ัดสรรไว ้
  4.2 วงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์จะเท่ำกับวงเงินกู้รวมของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ซึ่งมีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งนี ้
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 3 ล้ำนบำท โดยแต่ละสหกรณ์จัดท ำโครงกำรเงินกู้ให้เจ้ำหน้ำที่กู้ได้ตำมที่จ่ำยค่ำลงทะเบยีน
เรียนจริง สูงสุดรายละไม่เกิน 5 แสนบาททุกระดบัการศึกษา กำรจ่ำยเงินกู้ ชสอ.จะจ่ำยให้เป็นงวดๆ เฉพำะรำยกำรที่
เกี่ยวข้องกบักำรศึกษำอบรมและสัมมนำ ไม่รวมค่ำเบี้ยเล้ียง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก และค่ำทัศนศกึษำ โดยจ่ำยตำมยอดที่จ่ำยจริง
ตำมที่สถำบันกำรศึกษำหรือเจ้ำของหลักสูตรเรียกเก็บ 
  ทั้งนี้ วงเงินกู้ตำมข้อ 4.2 เมื่อรวมหนี้สินจำกกำรกู้ยมืเดิมของสหกรณ์สมำชิกแล้ว จะต้องไม่เกนิวงเงินกู้ยมืประจ ำปี
ที่นำยทะเบยีนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ 
5. อตัราดอกเบี้ย (แบบไม่มีเฉล่ียคืน) 
  รอ้ยละ 3.80 ต่อปี   
  โดย ชสอ. ขอควำมกรุณำสหกรณ์สมำชิกคิดดอกเบี้ยจำกเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ผูป้ระสงค์ใช้บริกำรเงินกู้
โครงกำรฯนี้ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 3.80 ต่อปีเช่นกัน 
6. ระยะเวลาช าระคืน 
  ช ำระคืนเป็นงวดรำยเดือนสูงสุดไม่เกิน 100 เดือน โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
7.   หลกัประกนั 
  7.1 มีกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งคณะค้ ำประกันเป็นรำยบุคคล หรอื 
  7.2 ใชต้ั๋วสัญญำใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝำกประจ ำของ ชสอ.เป็นหลักประกันเงินกู้ ชสอ.จะใหกู้้ได้ไม่เกินร้อยละ 
90 ของตัว๋สัญญำใช้เงิน และหรอืใบรับเงินฝำกประจ ำนั้น  
  ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่ำหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้น คณะกรรมกำร
สำมำรถพิจำรณำให้กูโ้ดยไม่มหีลักประกันได้ก ำหนดค ำจ ำกัดควำมของกรณีกู้ไม่เกินค่ำหุ้น คือ “กำรกู้ไม่เกินค่ำหุ้นสหกรณ์ผู้กู้
ต้องไม่มหีนี้กับ ชสอ.มำก่อน หรือกรณีมีหนี้อยู่แล้วเฉพำะสัญญำที่ใช้บุคคลค้ ำประกันใหห้ักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้
รอเบิก (ถ้ำหำกมี) ออกก่อนหำกหนี้ยังไม่เกินค่ำหุ้นใหถ้ือว่ำหุ้นส่วนที่เกินหนี้ ณ วันทีข่อกู้สำมำรถใช้สิทธิกู้ไม่เกินค่ำหุ้นส่วนที่
เกินหนี้น้ันได้”  
 หลกัเกณฑก์ารกู้ไม่เกินค่าหุ้น 
  กรณีท่ี 1 ไม่มหีนี้กับ ชสอ. 
     วงเงินกู้ไม่เกินค่ำหุ้น  =  ค่ำหุ้น x 90% 
  กรณีท่ี 2 มีหนี้กับ ชสอ. 
     วงเงินกู้ไม่เกินค่ำหุ้น  =  (ค่ำหุ้น x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกู้รอเบิก** 
*  หนี้ ชสอ. คงเหลือ หมำยถึง  หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพำะสัญญำทีใ่ชบุ้คคลค้ ำประกัน 
** วงเงินกู้รอเบิก  หมำยถึง  วงเงินกู้ที่อนมุัตแิล้วรอท ำสัญญำและหรือรอเบิกเงินกูเ้ฉพำะสัญญำทีใ่ช้บุคคลค้ ำประกนั   



8. การขอใช้บริการ 
  สหกรณ์สมำชิกที่ประสงคข์อใชบ้ริกำร กรุณำจัดส่งเอกสำรประกอบกำรขอกู้ไปยัง ชสอ. ดังนี้ 
  8.1 ค ำขอกู้เงิน (ตำมแบบพิมพข์อง ชสอ.) 
  8.2  โครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  8.3  งบแสดงฐำนะกำรเงินประจ ำปีที่มีผู้สอบบญัชีรบัรองย้อนหลัง 1 ป ี
  8.4 งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นค ำขอกู้ 
  8.5 รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ที่มีมตใิห้กูย้ืมเงิน 
  8.6 ส ำเนำหนังสือของนำยทะเบยีนสหกรณ์ที่ใหค้วำมเห็นชอบวงเงนิกู้ยืมประจ ำปี 
  8.7 รำยชื่อและลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรสหกรณ์ชุดปจัจุบัน (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 
                  เอกสำรตำมข้อ 8.7 ใช้เฉพำะกรณีค้ ำประกันโดยกรรมกำรด ำเนินกำรทั้งคณะ 
  8.8 บัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อผูม้ีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 
  8.9 ส ำเนำข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกบักำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ 
  ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือจำกสหกรณ์ในกำรจัดส่งเอกสำรให้ครบถ้วนเพื่อควำมรวดเร็วในกำรพจิำรณำค ำขอกู้ 
9. การท าสญัญาและหลกัประกนั เมื่อได้รับอนุมัตวิงเงินกู ้สหกรณ์จะต้องจัดท ำสัญญำดงันี้ 
  9.1 หนังสือสัญญำกู้เงิน  (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนำม) 
  9.2 สัญญำค้ ำประกันเงินกู้ (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.ผู้ค้ ำประกันแต่ละคนจัดท ำคนละ 2 ชุด) 
10. การขอรบัเงินกู ้
  กำรขอรับเงินกู้ทุกครั้งกรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันท ำกำร ก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบตัิตำมขั้นตอน ดังนี ้
  10.1 แจ้งยืนยันกำรรับเงินกูท้ำงโทรศพัท์กับฝ่ำยสินเชื่อ (ภำยในเวลำ 12.00 น.) 
  10.2 แจ้งควำมประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่ำสุด 
  10.3 ส่งทะเบียนรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์ใช้บริกำรเงินกู้โครงกำรฯ (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 
  10.4 ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนช ำระเงินค่ำลงทะเบียนกำรเข้ำรับกำรศกึษำทุกระดับกำรศึกษำ หรือฝึกอบรม  
   หรือสัมมนำ 
  โดยจัดส่งเอกสำรตำมข้อ 10.2 – 10.4 ทำงโทรสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยเงินกู้ภำยในเวลำ 14.00 น. 
11. การส่งเงินช าระหน้ี 
  สหกรณ์สำมำรถส่งช ำระขั้นต่ ำตำมยอดที่เรียกเก็บหรือช ำระคืนก่อนก ำหนดได้ตำมสภำพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้ง
ยืนยันกำรช ำระคืนทำงโทรศัพทก์ับฝ่ำยสินเชื่อล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันท ำกำรก่อนถึงวันช ำระเงนิ (ภำยในเวลำ 14.00 น.) เพื่อ
ฝ่ำยสินเชื่อจะไดแ้จง้ยอดดอกเบีย้ที่ต้องช ำระ กำรช ำระหนี้ท ำได้โดยโอนเงินเข้ำบัญชี ชสอ. 
12. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ชสอ. เป็นฝ่ำยรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินแยกตำมกรณี ดังนี้ 
  กรณีจ่ายเงินกู้  ชสอ. เป็นฝ่ำยรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอนทุกครั้ง 
  กรณีรบัช าระหน้ี สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ำยรับผิดชอบคำ่ธรรมเนียมในกำรโอนทุกครั้ง 
  และเมื่อโอนช ำระหนีแ้ล้วกรุณำแจ้งให ้ชสอ. ทรำบทุกครั้งในกำรโอนเงิน เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบยอดเงินโอน  
13.ยกเว้น การถือหุ้นเพ่ิมหากสหกรณ์ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของ ชสอ.แลว้ 
  สนใจใช้บริกำรเงินกูแ้ละต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อสอบถำม เจ้ำหน้ำที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมทีจ่ะอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้ำน 
 
 

 
 
 

 
 
 

ฝ่ำยสินเชื่อ 
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212–216, 223, 
226 และ 227 
โทรสำร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หำกไม่ได้รับควำมสะดวกในกำรให้บริกำร กรุณำแจ้ง 
ประธำนกรรมกำร โทร. 08 1557 8481 
และหรือ รองผูจ้ัดกำรใหญ่ส ำนักธุรกจิ โทร. 08 1829 7017 

24 กรกฎำคม 2562 



 
 
 

โครงการสินเช่ือเพ่ือพฒันาบคุลากรสหกรณ์ออมทรพัยส์มาชิกของ ชสอ. 
 

*********************************** 
 

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

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์.........................................................................................................................จ ำกัด  

มีควำมประสงค์เข้ำรว่มโครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์สมำชิกของ ชสอ. และขอแจ้งข้อมูลทะเบยีน

รำยชื่อเจ้ำหน้ำทีข่องสหกรณ์ออมทรัพยผ์ู้ประสงค์ใช้บริกำรเงินกู ้ซึ่งประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ  รวม ..........................คน 

รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย รวม .............แผ่น 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ 

 

 ลงชื่อ............................................................. 

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

 ต ำแหนง่........................................................... 

 ผู้ใหข้้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผ่นที่............ 
 

ทะเบียนรายช่ือเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรพัยท่ี์เขา้รว่ม 
โครงการสินเช่ือเพือ่พฒันาบคุลากรสหกรณ์ออมทรพัยส์มาชิกของ ชสอ. 

โดยความรว่มมอืระหวา่ง ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 
*********************************** 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ 
ต าแหน่งใน
สหกรณ์ 

ช่ือหลกัสูตร/โครงการท่ีอบรม 
จ านวนเงินท่ีสหกรณ์ 
อนุมติัให้กู้ (บาท) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวม    
 

ลงชื่อ.......................................................... 
                                    
                                                                                                             (.....................................................) 
                  
                                                                                                    ต ำแหนง่.................................................. 
             
                                                                                                        ผูใ้หข้้อมูล 


