
        บริการเงินกูระยะปานกลาง 
 

 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคท่ีจะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. ท่ีมี

อยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ และเพื่อเปนการแบงเบาภาระดอกเบี้ยจาย

ของสหกรณอีกทางหนึ่งดวยจึงไดจัดใหมีบริการเงินกูระยะปานกลางขึ้น ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  อัตราดอกเบ้ีย* ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูของ ชสอ. ปจจุบันอัตรารอยละ  4.85  ตอป 
   (กรณีไดรับเฉลี่ยคืนเทาอัตราปกอนอัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิจะเหลือรอยละ 4.67 ตอป) 

  วงเงินกู เทากับทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณ แตไมเกิน 500 ลานบาท   

   ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจาํปท่ีนายทะเบียนสหกรณ เห็นชอบ 

   กูไดสหกรณละ 1 สัญญา 

  กําหนดชําระคืน ชําระคืนเปนงวดรายเดือนสูงสุดไมเกิน 36 เดือน โดยสงเงินตนพรอมดอกเบ้ีย 

  หลกัประกนั  (1) มีกรรมการดําเนินการท้ังคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู  หรือ 
    (2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือต๋ัวสัญญาใชเงินของ ชสอ. และหรือ 

     ใบหุนของสหกรณสมาชิกท่ี ชสอ. ออกใหเปนหลักประกันเงินกู ชสอ.  

     จะใหกูได ดังนี ้

     กรณีท่ี 1 ใชใบหุนเปนหลักประกันเงินกู ใหกูไดเต็มจํานวนของใบหุนนั้น 

     กรณีท่ี 2 ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรอืต๋ัวสัญญาใชเงินเปนหลักประกัน 

       เงินกู ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือ 

       ต๋ัวสัญญาใชเงินนั้น 

  การขอใชบริการ สหกรณท่ีประสงคขอใชบริการ  กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดให 

   สงเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี ้

ที่ รายการ 
กรณีใช หุน/ต๋ัว/

เงินฝาก ชสอ.คํ้า 

กรณีใชกรรมการ

ดําเนินการคํ้า 

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

2. รายงานกิจการประจําปลาสุด 1 เลม -  

3. งบแสดงฐานะการเงินประจาํปท่ีมีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง.........ป 1 ป 2 ป 

4. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีอยางยาวท่ีออกโดยผูสอบบัญชีปลาสดุ -  

5. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง.........เดือน กอนยื่นคําขอกู 1 เดือน 3 เดือน 

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีมีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน   

7. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณท่ีใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป   

8. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )  -  

9. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

10. ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณท่ีถือใชปจจบุันท้ังหมด -  

11. สําเนาขอบังคับสหกรณเก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ   

12. แบบกรอกขอมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห -  

        ท้ังนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู 

*อัตราดอกเบี้ยสุทธิคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน – อัตราเงินเฉลี่ยคืน (ปบัญชี 2558 อัตราเงินฉลี่ยคืน 3.80%) 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ = อัตราดอกเบี้ยเงินกู – (อัตราดอกเบี้ยเงินกู x อัตราเงินเฉลี่ยคืน) 

   = 4.85 - (4.85 x 3.80%) 

   = 4.67% 



  การทําสัญญาและ  

  หลักประกัน เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู  สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี ้

   1. หนังสือสัญญากูเงินระยะปานกลาง (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม) 

   2. สัญญาคํ้าประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูคํ้าประกันแตละคน 

    จัดทําคนละ 2 ชุด) 

   3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูคํ้าประกัน 

    พรอมรับรองสําเนาดวยตัวผูคํ้าประกันเองคนละ  1 ชุด 

  การขอรบัเงินกู้ 1. เงินกูท่ีไดรับอนุมัติ  ขอใหสหกรณฯ ทําแผนการใชเงินสงไปยัง ชสอ. ท้ังนี้ 

กําหนดรับเงินกูไมเกิน 6 เดือนนับจากวันอนุมัติ หากพนกําหนดดังกลาวแลว 

สหกรณฯ ยังรับเงินกูไมครบถวน  ชสอ. มีความจําเปนตองสงวนสิทธิ์ในการ

จายเงินกู และหากสหกรณฯ มีความประสงคจะใชเงินกูโปรดยื่นเอกสารขอกู

ไปใหม ซึ่ง ชสอ. ยินดีใหบริการแกสหกรณฯ ตามความประสงคตอไป 

 2. การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ กอนถึงวัน

รับเงินโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 

  (2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสดุ

ทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกูภายในเวลา 14.00 น.) 

 3. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณตองถือหุนเพิ่ม ดังนี้ 

  (1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ 

  (2) ถือหุนเพิ่มตามสวนจํานวนเงินกูท่ีขอรับในอัตราการเพิ่มหุนท่ีกําหนด 

   ตามระเบียบ ชสอ. วาดวยการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2558 ขอ 18 

  การสงเงินชําระหน้ี สหกรณสามารถสงชําระขั้นตํ่าตามยอดท่ีเรียกเก็บหรือชําระคืนกอนกําหนดได

ตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวัน

ชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ยท่ีตองชําระ  การชําระหนี้ทําไดโดยโอนเงินเขาบัญช ีชสอ. 

  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน  ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้ 
  กรณีจ่ายเงินกู้  ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง 

   กรณีรบัชาํระหน้ี สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง 

และเมื่อโอนชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน  
 สหกรณท่ีใชบริการเงินกูระยะปานกลาง ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ. 

 สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาท่ี ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมท่ีจะ

อํานวยความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน 
 

 
 

 

 

 

 
 

***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ   

    สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเคร่ือง Printer ไดทันที 
 

ฝายสินเชื่อ 

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

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941 
และหรือ ผูจัดการใหญ โทร. 08 1942 3282 

 

บริการดี     มีเฉลี่ยคืน     นึกถึงสินเช่ือ ชสอ. 

30 มิถุนายน 2559 

http://www.fsct.com/

