
        บริการเงินกู้ระยะยาว 
 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิก
ในการรักษาสภาพคล่องและเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม จึงได้จัดให้มีบริการเงินกู้
ระยะยาวขึ้น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
 อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 มีให้เลือก 2 อัตรา 

  (1) อัตราแบบมีเฉลี่ยคืนร้อยละ 4.38 ต่อปี 
  (2) อัตราแบบไม่มีเฉลี่ยคืนร้อยละ 4.25 ต่อปี 
 วงเงินกู้ กู้ได้ไม่เกิน 600 ล้านบาท  ทั้งนี ้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยืมประจําปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

กู้ได้สหกรณ์ละ 1 สัญญา 
 ก าหนดช าระคืน ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน 100 เดือน โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 
 หลักประกัน (1) มีกรรมการด าเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ หรือ 

  (2) ใช้ใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินน้ัน หรือ 

  (3) มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจํานวนเงินกู้มาจํานองเป็นประกัน โดยชุมนุมสหกรณ์ 
จะให้กู้ได้ในอัตราดังนี้ 

   (3.1) ที่ดินที่ว่างเปล่านํามาจํานองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินจากทางราชการ 
หรือ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

   (3.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน นํามาจํานองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้กําหนดคําจํากัดความของกรณีกู้ไม่เกินค่าหุ้น คือ “การกู้ไม่เกินค่าหุ้นสหกรณ์ผู้กู้ต้องไม่มีหนี้กับ ชสอ.
มาก่อน หรือกรณีมีหน้ีอยู่แล้วเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ําประกันให้หักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้รอเบิก (ถ้าหากมี) ออกก่อนหากหนี้ยัง
ไม่เกินค่าหุ้นให้ถือว่าหุ้นส่วนที่เกินหนี้ ณ วันที่ขอกู้สามารถใช้สิทธิกู้ไม่เกินค่าหุ้นส่วนที่เกินหนี้น้ันได้”  
 หลักเกณฑ์การกู้ไม่เกินค่าหุ้น 
  กรณีที่ 1 ไม่มีหนี้กับ ชสอ. 
     วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น  =  ค่าหุ้น x 90% 
  กรณีที่ 2 มีหนี้กับ ชสอ. 
     วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น  =  (ค่าหุ้น x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกู้รอเบิก** 
*  หนี้ ชสอ. คงเหลือ หมายถึง  หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ําประกัน 
** วงเงินกู้รอเบิก  หมายถึง  วงเงินกู้ที่อนุมัติแล้วรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกู้เฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ําประกัน   
 การขอใช้บริการ สหกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยกําหนดให้ส่งเอกสารตามประเภทหลักประกัน 

ดังนี้ 

ที่ รายการ 
กรณีใช้ ตั๋ว/เงินฝาก ชสอ.
ค้ า /กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการด าเนินการ
ค้ า/อสังหาริมทรัพยค์้ า 

1. คําขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 
  

2. รายงานกิจการประจําปีล่าสุด 1 เลม่ -  
3. งบแสดงฐานะการเงินประจําปีที่มีผู้สอบบัญชีรับรองย้อนหลัง.........ปี 1 ปี 2 ปี 

4. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีอย่างยาวที่ออกโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด -  
5. งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง.........เดือน ก่อนยื่นคําขอกู้ 1 เดือน 3 เดือน 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ที่มีมติอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
  

7. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจําปี 
  



ที่ รายการ 
กรณีใช้ ตั๋ว/เงินฝาก ชสอ.
ค้ า /กู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการด าเนินการ
ค้ า/อสังหาริมทรัพยค์้ า 

8. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )  -  
9. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 

  
10. ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ที่ถือใช้ปัจจุบันทั้งหมด -  
11. สําเนาข้อบังคับสหกรณ์เก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 

  
12. แบบกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ -  

        ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู้ 
 การท าสัญญาและ 
 หลักประกัน  เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้  สหกรณ์จะต้องจัดทําสัญญา ดังนี้ 
  1. หนังสือสัญญากู้เงินระยะยาว (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 
  2. สัญญาค้ําประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผู้คํ้าประกันแต่ละคนจัดทําคนละ 2 ชุด) 
  3. สําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้คํ้าประกันพร้อมรับรองสําเนาด้วยตัวผู้ค้ําประกันเอง

คนละ 1 ชุด 
 การขอรับเงินกู้ 1. เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ  ขอให้สหกรณ์ฯ ทําแผนการใช้เงินส่งไปยัง ชสอ. ทั้งนี้ กําหนดรับเงินกู้ไม่เกิน 6 เดือน

นับจากวันอนุมัติ หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ยังรับเงินกู้ไม่ครบถ้วน  ชสอ. มีความจําเป็นต้อง
สงวนสิทธิ์ในการจ่ายเงินกู้ และหากสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะใช้เงินกู้โปรดยื่นเอกสารขอกู้ไปใหม่ ซึ่ง 
ชสอ. ยินดีให้บริการแก่สหกรณ์ฯ ตามความประสงค์ต่อไป 

  2. การขอรับเงินกู้ทุกครั้งกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการ ก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1) แจ้งยืนยันการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 
   (2) แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพ่ือประกอบการ

พิจารณาจ่ายเงินกู้ภายในเวลา 14.00 น.) 
  3. ในการรับเงินกู้ทุกคร้ัง สหกรณ์ต้องถือหุ้นเพ่ิม ดังนี้ 
   (1) ถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ 
   (2) ถือหุ้นเพ่ิมตามส่วนจํานวนเงินกู้ที่ขอรับในอัตราการเพ่ิมหุ้นที่กําหนด 
   ตามระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2562 ข้อ 18 
 การส่งเงินช าระหนี้ สหกรณ์สามารถส่งชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บหรือชําระคืนก่อนกําหนดได้ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดย

แจ้งยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทําการก่อนถึงวันชําระเงิน (ภายใน
เวลา 14.00 น.) เพ่ือฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบี้ยที่ต้องชําระ  การชําระหนี้ทําได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ. 

 ค่าธรรมเนียม 
 ในการโอนเงิน ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้ 
  กรณีจ่ายเงินกู้  ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง 
  กรณีรับช าระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง 
  และเมื่อโอนชําระหนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน 
สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้ระยะยาวแบบอัตราดอกเบี้ยมีเฉลี่ยคืน ปลายปีมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ท าธุรกิจกับ ชสอ. สนใจใช้บริการ
เงินกู้และต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 

 

 

 
 
 

 
 

***ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพ์ต่างๆ  
    สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์ผ่านเครื่อง Printer ได้ทันที 

 

บรกิารดี     มีเฉล่ียคืน     นึกถึงสินเช่ือ ชสอ. 

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

หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941 

และหรือ รองผู้จัดการใหญ่สํานักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017 

3 พฤษภาคม 2562 

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 ............................................................ 

 




