โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ.
1. ความเป็ นมา
ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีควำมประสงค์ที่จะพัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์
ซึ่งเป็นกลไกหลักที่สำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนสหกรณ์ ดังนั้น จึงต้องส่งเสริมสนับสนุนบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์ที่
ต้องกำรพัฒนำตนเอง แต่ยงั ขำดแคลนทุนทรัพย์ทจี่ ะนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถ
ทักษะกำรคิด และนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น ชสอ. ในฐำนะองค์กำรกลำงของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้ร่วมมือกับสหกรณ์
สมำชิกของ ชสอ. จัดโครงกำรสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์สมำชิกของ ชสอ. ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลำกรของสหกรณ์ออมทรัพย์มีกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถ และ
ทักษะกำรคิด เพื่อนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
3. วิ ธีการดาเนิ นโครงการ
ชสอ. ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมำชิกเพื่อนำไปบริกำรเงินกู้ให้แก่ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ตำมวัตถุประสงค์โครงกำร ทั้งนี้
กำรพิจำรณำวงเงินกูใ้ ห้แก่เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของสหกรณ์นั้นๆ
4. วงเงิ นกู้
4.1 ชสอ.ได้จัดสรรวงเงินกู้รวมสำหรับโครงกำรนีใ้ นเบื้องต้น จานวน 50 ล้านบาท โดยจะพิจำรณำคำขอกู้ที่ส่ง
เอกสำรครบถ้วนเรียงตำมลำดับจนครบวงเงินกู้ที่ได้จัดสรรไว้
4.2 วงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์จะเท่ำกับวงเงินกู้รวมของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ซึ่งมีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ ทั้งนี้
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 3 ล้ำนบำท โดยแต่ละสหกรณ์จัดทำโครงกำรเงินกู้ให้เจ้ำหน้ำที่กู้ได้ตำมที่จ่ำยค่ำลงทะเบียน
เรียนจริง สูงสุดรายละไม่เกิ น 5 แสนบาททุกระดับการศึกษา กำรจ่ำยเงินกู้ ชสอ.จะจ่ำยให้เป็นงวดๆ เฉพำะรำยกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำอบรมและสัมมนำ ไม่รวมค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก และค่ำทัศนศึกษำ โดยจ่ำยตำมยอดที่จ่ำยจริง
ตำมที่สถำบันกำรศึกษำหรือเจ้ำของหลักสูตรเรียกเก็บ
ทั้งนี้ วงเงินกู้ตำมข้อ 4.2 เมื่อรวมหนี้สินจำกกำรกู้ยมื เดิมของสหกรณ์สมำชิกแล้ว จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยมื ประจำปี
ที่นำยทะเบียนสหกรณ์ให้ควำมเห็นชอบ
5. อัตราดอกเบี้ย (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน)
ร้อยละ 3.80 ต่อปี
โดย ชสอ. ขอควำมกรุณำสหกรณ์สมำชิกคิดดอกเบี้ยจำกเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ผปู้ ระสงค์ใช้บริกำรเงินกู้
โครงกำรฯนี้ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 3.80 ต่อปีเช่นกัน
6. ระยะเวลาชาระคืน
ชำระคืนเป็นงวดรำยเดือนสูงสุดไม่เกิน 100 เดือน โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
7. หลักประกัน
7.1 มีกรรมกำรดำเนินกำรทั้งคณะค้ำประกันเป็นรำยบุคคล หรือ
7.2 ใช้ตั๋วสัญญำใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝำกประจำของ ชสอ.เป็นหลักประกันเงินกู้ ชสอ.จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ
90 ของตัว๋ สัญญำใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝำกประจำนั้น
ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่ำหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่ำหุ้น คณะกรรมกำร
สำมำรถพิจำรณำให้กโู้ ดยไม่มหี ลักประกันได้กำหนดคำจำกัดควำมของกรณีกู้ไม่เกินค่ำหุ้น คือ “กำรกู้ไม่เกินค่ำหุ้นสหกรณ์ผู้กู้
ต้องไม่มหี นี้กับ ชสอ.มำก่อน หรือกรณีมีหนี้อยู่แล้วเฉพำะสัญญำที่ใช้บุคคลค้ำประกันให้หักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้
รอเบิก (ถ้ำหำกมี) ออกก่อนหำกหนี้ยังไม่เกินค่ำหุ้นให้ถือว่ำหุ้นส่วนที่เกินหนี้ ณ วันทีข่ อกู้สำมำรถใช้สิทธิกู้ไม่เกินค่ำหุ้นส่วนที่
เกินหนี้นั้นได้”
หลักเกณฑ์การกู้ไม่เกิ นค่าหุ้น
กรณี ที่ 1
ไม่มหี นี้กับ ชสอ.
วงเงินกู้ไม่เกินค่ำหุ้น = ค่ำหุ้น x 90%
กรณี ที่ 2
มีหนี้กับ ชสอ.
วงเงินกู้ไม่เกินค่ำหุ้น = (ค่ำหุ้น x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกู้รอเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ
หมำยถึง หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพำะสัญญำทีใ่ ช้บุคคลค้ำประกัน
** วงเงินกู้รอเบิก
หมำยถึง วงเงินกู้ที่อนุมัตแิ ล้วรอทำสัญญำและหรือรอเบิกเงินกูเ้ ฉพำะสัญญำทีใ่ ช้บุคคลค้ำประกัน

8. การขอใช้บริการ
สหกรณ์สมำชิกที่ประสงค์ขอใช้บริกำร กรุณำจัดส่งเอกสำรประกอบกำรขอกู้ไปยัง ชสอ. ดังนี้
8.1 คำขอกู้เงิน (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
8.2 โครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์
8.3 งบแสดงฐำนะกำรเงินประจำปีที่มีผู้สอบบัญชีรบั รองย้อนหลัง 1 ปี
8.4 งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นคำขอกู้
8.5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ที่มีมติให้กยู้ ืมเงิน
8.6 สำเนำหนังสือของนำยทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ควำมเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจำปี
8.7 รำยชื่อและลำยมือชื่อของคณะกรรมกำรสหกรณ์ชุดปัจจุบัน (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
เอกสำรตำมข้อ 8.7 ใช้เฉพำะกรณีค้ำประกันโดยกรรมกำรดำเนินกำรทั้งคณะ
8.8 บัตรตัวอย่ำงลำยมือชื่อผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
8.9 สำเนำข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับกำรลงลำยมือชื่อแทนสหกรณ์
ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือจำกสหกรณ์ในกำรจัดส่งเอกสำรให้ครบถ้วนเพื่อควำมรวดเร็วในกำรพิจำรณำคำขอกู้
9. การทาสัญญาและหลักประกัน เมื่อได้รับอนุมัตวิ งเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดทำสัญญำดังนี้
9.1 หนังสือสัญญำกู้เงิน (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนำม)
9.2 สัญญำค้ำประกันเงินกู้ (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.ผู้ค้ำประกันแต่ละคนจัดทำคนละ 2 ชุด)
10. การขอรับเงิ นกู้
กำรขอรับเงินกู้ทุกครั้งกรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันทำกำร ก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบตั ิตำมขั้นตอน ดังนี้
10.1 แจ้งยืนยันกำรรับเงินกูท้ ำงโทรศัพท์กับฝ่ำยสินเชื่อ (ภำยในเวลำ 12.00 น.)
10.2 แจ้งควำมประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่ำสุด
10.3 ส่งทะเบียนรำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์ใช้บริกำรเงินกู้โครงกำรฯ (ตำมแบบพิมพ์ของ ชสอ.)
10.4 ส่งเอกสำรหรือหลักฐำนชำระเงินค่ำลงทะเบียนกำรเข้ำรับกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ หรือฝึกอบรม
หรือสัมมนำ
โดยจัดส่งเอกสำรตำมข้อ 10.2 – 10.4 ทำงโทรสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำจ่ำยเงินกู้ภำยในเวลำ 14.00 น.
11. การส่งเงิ นชาระหนี้
สหกรณ์สำมำรถส่งชำระขั้นต่ำตำมยอดที่เรียกเก็บหรือชำระคืนก่อนกำหนดได้ตำมสภำพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้ง
ยืนยันกำรชำระคืนทำงโทรศัพท์กับฝ่ำยสินเชื่อล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันทำกำรก่อนถึงวันชำระเงิน (ภำยในเวลำ 14.00 น.) เพื่อ
ฝ่ำยสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบีย้ ที่ต้องชำระ กำรชำระหนี้ทำได้โดยโอนเงินเข้ำบัญชี ชสอ.
12. ค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิ น ชสอ. เป็นฝ่ำยรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอนเงินแยกตำมกรณี ดังนี้
กรณี จ่ายเงิ นกู้
ชสอ. เป็นฝ่ำยรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอนทุกครั้ง
กรณี รบั ชาระหนี้
สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ำยรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมในกำรโอนทุกครั้ง
และเมื่อโอนชำระหนีแ้ ล้วกรุณำแจ้งให้ ชสอ. ทรำบทุกครั้งในกำรโอนเงิน เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบยอดเงินโอน
13.ยกเว้น การถือหุ้นเพิ่ มหากสหกรณ์ถือหุ้นเป็ นไปตามข้อบังคับของ ชสอ.แล้ว
สนใจใช้บริกำรเงินกูแ้ ละต้องกำรข้อมูลเพิ่มเติม กรุณำติดต่อสอบถำม เจ้ำหน้ำที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมทีจ่ ะอำนวย
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 รองผูจ้ ัดกำรใหญ่สำนักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017
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โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ.
***********************************
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ...............

สหกรณ์ออมทรัพย์.........................................................................................................................จำกัด
มีควำมประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์สมำชิกของ ชสอ. และขอแจ้งข้อมูลทะเบียน
รำยชื่อเจ้ำหน้ำทีข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสงค์ใช้บริกำรเงินกู้ ซึ่งประสงค์เข้ำร่วมโครงกำรฯ รวม ..........................คน
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย รวม .............แผ่น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ

ลงชื่อ.............................................................
(............................................................)
ตำแหน่ง...........................................................
ผู้ให้ข้อมูล

แผ่นที่............
ทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้าร่วม
โครงการสิ นเชื่อเพือ่ พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิ กของ ชสอ.
โดยความร่วมมือระหว่าง ชสอ. และสหกรณ์สมาชิ ก
***********************************
ที่

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ งใน
สหกรณ์

ชื่อหลักสูตร/โครงการที่อบรม

จานวนเงิ นที่สหกรณ์
อนุมตั ิ ให้ก้ ู (บาท)

รวม
ลงชื่อ..........................................................
(.....................................................)
ตำแหน่ง..................................................
ผูใ้ ห้ข้อมูล

