
        บริการเงินกู้ระยะยาว 
 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.) มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิก
ในการรักษาสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้จัดให้มีบริการเงินกู้
ระยะยาวขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 อตัราดอกเบีย้ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 มีให้เลือก 2 อัตรา 

  (1) อตัราแบบมีเฉล่ียคืนร้อยละ 4.38 ต่อปี 
  (2) อตัราแบบไม่มีเฉล่ียคืนร้อยละ 4.25 ต่อปี 
 วงเงินกู้ กู้ไดไ้ม่เกิน 600 ล้านบาท  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยมืประจ าปีที่นายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบ 

กู้ได้สหกรณ์ละ 1 สญัญา 
 ก าหนดช าระคืน ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนสงูสดุไม่เกิน 100 เดือน โดยส่งเงินต้นพรอ้มดอกเบีย้ 
 หลกัประกนั (1) มีกรรมการด าเนนิการทั้งคณะเปน็ผู้ค้ าประกันเงินกู้ หรือ 
  (2) ใช้ใบรับเงินฝากประจ า และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กูไ้ด้ไมเ่กิน

ร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจ า และหรือตั๋วสญัญาใช้เงินนั้น หรือ 
  (3) มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจ านอง และมมีูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้มาจ านองเป็นประกัน โดยชุมนุมสหกรณ์ 

จะให้กู้ได้ในอัตราดังนี้ 
   (3.1) ที่ดินที่ว่างเปล่าน ามาจ านองเป็นประกันเงินกู้ กู้ไดไ้ม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมนิจากทางราชการ 

หรือ ไม่เกนิร้อยละ 80 ของราคาประเมนิซึ่งประเมนิโดยบริษัทประเมนิมลูค่าทรัพย์สินทีไ่ด้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

   (3.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลกูสร้างบนที่ดิน น ามาจ านองเป็นประกันเงนิกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคา่ทรัพย์สินทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้ 
 การขอใช้บริการ สหกรณ์ที่ประสงคข์อใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยก าหนดให้ส่งเอกสารตามประเภทหลักประกัน 

ดังนี ้

ท่ี รายการ 
กรณีใช้ ตัว๋/เงินฝาก ชสอ.
ค า้ /กู้ไม่เกินมลูค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการด าเนินการ
ค า้/อสงัหาริมทรพัยค์ า้ 

1. ค าขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 
  

2. รายงานกิจการประจ าปีล่าสุด 1 เล่ม -  
3. งบแสดงฐานะการเงินประจ าปีที่มผีู้สอบบัญชรีับรองย้อนหลัง.........ปี 1 ปี 2 ปี 

4. รายงานผลการตรวจสอบบัญชอียา่งยาวที่ออกโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสดุ -  
5. งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง.........เดือน ก่อนยื่นค าขอกู้ 1 เดือน 3 เดือน 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทีม่ีมติอนมุัติให้กู้ยืมเงิน 
  

7. ส าเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยมืประจ าป ี
  

8. รายชื่อและลายมอืชือ่ของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบนั (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )  -  
9. บัตรตัวอย่างลายมือชือ่ผูม้ีอ านาจลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 

  
10. ระเบยีบการใหเ้งนิกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ทีถ่ือใชป้ัจจุบันทั้งหมด -  
11. ส าเนาข้อบังคับสหกรณ์เกีย่วกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ ์

  
12. แบบกรอกขอ้มูลเพ่ิมเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์ -  

        ทั้งนี้ ขอความร่วมมอืจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาค าขอกู้ 
 



 
 
 
 การท าสญัญาและ 
 หลกัประกนั  เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้  สหกรณ์จะต้องจัดท าสัญญา ดังนี ้
  1. หนังสือสัญญากู้เงินระยะยาว (ชสอ.จัดเตรยีมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 
  2. สัญญาค้ าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผู้ค้ าประกันแต่ละคนจัดท าคนละ 2 ชุด) 
  3. ส าเนาทะเบยีนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกันพร้อมรับรองส าเนาด้วยตัวผู้ค้ าประกนัเอง

คนละ 1 ชุด 
 การขอรบัเงินกู้ 1. เงินกู้ที่ได้รับอนมุตั ิ ขอให้สหกรณฯ์ ท าแผนการใช้เงินส่งไปยัง ชสอ. ทั้งนี้ ก าหนดรับเงินกู้ไม่เกิน 6 เดอืน

นับจากวันอนมุัต ิหากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ยังรับเงนิกู้ไม่ครบถ้วน  ชสอ. มีความจ าเปน็ต้อง
สงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินกู้ และหากสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะใชเ้งินกู้โปรดยื่นเอกสารขอกู้ไปใหม่ ซึ่ง 
ชสอ. ยินดีให้บรกิารแก่สหกรณ์ฯ ตามความประสงค์ต่อไป 

  2. การขอรบัเงนิกู้ทกุครัง้กรณุาแจ้งลว่งหน้าอย่างนอ้ย 1 วันท าการ กอ่นถึงวันรับเงนิโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี ้
   (1) แจ้งยนืยนัการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสนิเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 
   (2) แจ้งความประสงค์รับเงินกูเ้ป็นหนงัสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการ

พิจารณาจ่ายเงินกู้ภายในเวลา 14.00 น.) 
  3. ในการรับเงินกู้ทุกครั้ง สหกรณ์ต้องถือหุ้นเพิ่ม ดังนี้ 
   (1) ถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ 
   (2) ถือหุ้นเพิ่มตามส่วนจ านวนเงินกู้ที่ขอรับในอัตราการเพิ่มหุ้นที่ก าหนด 
   ตามระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2560 ข้อ 18 
 การส่งเงินช าระหน้ี สหกรณ์สามารถส่งช าระขั้นต่ าตามยอดที่เรยีกเก็บหรือช าระคืนก่อนก าหนดได้ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดย

แจ้งยนืยนัการช าระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสนิเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการก่อนถึงวนัช าระเงิน (ภายใน
เวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบ้ียที่ต้องช าระ  การช าระหนี้ท าได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ. 

 ค่าธรรมเนียม 
 ในการโอนเงิน ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้ 
  กรณีจ่ายเงินกู้  ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผิดชอบค่าธรรมเนยีมในการโอนทุกครั้ง 
  กรณีรบัช าระหน้ี สหกรณ์ผู้กู้เปน็ฝา่ยรับผิดชอบค่าธรรมเนยีมในการโอนทุกครั้ง 
  และเมื่อโอนช าระหนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทกุครั้งในการโอนเงนิ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงนิโอน 
สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้ระยะยาวแบบอัตราดอกเบีย้มีเฉลีย่คืน ปลายปีมีสิทธิได้รบัเงินเฉล่ียคืนตามส่วนท่ีท าธรุกิจกบั ชสอ. สนใจใช้บริการ
เงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมทีจ่ะอ านวยความสะดวกแกส่หกรณ์ในทุกๆ ด้าน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
***ดาวน์โหลดแบบพิมพข์อง ชสอ.พร้อมตวัอยา่งการกรอกข้อมลูได้ท่ี www.fsct.com โดยแบบพิมพต่์างๆ  
    สามารถกรอกข้อมลูและพิมพผ์า่นเครื่อง Printer ได้ทนัที 

 

บรกิารดี     มีเฉลี่ยคืน     นึกถึงสินเช่ือ ชสอ. 

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

หากไม่ไดร้ับความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจง้ 
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941 
และหรือ รองผูจ้ดัการใหญ่สายธุรกิจ โทร. 08 1829 7017 

5 เมษายน 2561 

http://www.fsct.com/


ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 

 

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

ข้าพเจ้าสหกรณ์ออมทรัพย ์...................................................................................................................... จ ากัด 

มีความประสงค์ที่จะขอกู้เงิน ชสอ. จ านวน ............................................... บาท (...............................................................................) 

ตามประเภทเงินกู้ของ ชสอ. ดังต่อไปนี ้
 

เงินกูร้ะยะสัน้ 

  กู้แบบมีเฉล่ียคืน      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.87 ต่อป ี

  กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 3.75 ต่อป ี

 

 เงินกูร้ะยะปานกลาง 

  กู้แบบมีเฉล่ียคืน      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.12 ต่อป ี

  กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.00 ต่อป ี

 

 เงินกูร้ะยะยาว 

  กู้แบบมีเฉล่ียคืน      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.38 ต่อป ี

  กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.25 ต่อป ี

 

 

 

 

  

          

 

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

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

ต าแหนง่ ............................................................ 

 

ประทับ 

ตราสหกรณ ์

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

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

ต าแหนง่ ............................................................ 

 


