
โครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหน้ีสถาบันการเงินอื่น 
 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. ที่มีอยูใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ และเพื่อเปนการแบงเบาภาระดอกเบี้ยจายของสหกรณอีกทาง

หน่ึงดวยจึงไดจัดใหมโีครงการเงนิกูพิเศษเพื่อชําระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืนขึ้น ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

  อัตราดอกเบี้ย* ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืน  

                       ปจจุบันอัตรารอยละ  4.60  ตอป (อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิรอยละ 4.43 ตอป) 

  วงเงินกู เทากับทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณ แตไมเกิน 500 ลานบาท   

   ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยมืประจําปที่นายทะเบียนสหกรณ เห็นชอบ  

   กูไดสหกรณละ 1 สญัญา  

                    เง่ือนไขการกู (1) เพื่อชาํระหน้ีสถาบันการเงินอืน่เทาน้ัน ทั้งน้ี สหกรณผูกูตองสงหลักฐานการ 

  ชําระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืน ให ชสอ.ภายหลังการรับเงินกูดวย 

 (2) สหกรณผูกูโครงการน้ี อาจมหีน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดจากการใหสมาชิกกูไดแต 

  ตองไมเกินรอยละ 3 ของยอดลูกหน้ีทั้งส้ิน 

 (3) การกูตามโครงการน้ีใหเปนรายการกูใหมเทาน้ัน ไมใหเปนรายการหักกลบ 

  สัญญากูเดิมของ ชสอ. 

 (4) ภายใน 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูสหกรณตองไมชําระคืนเงินกูใหกับชสอ. 

  กอนกําหนดทุกสัญญา ทั้งน้ี หากมีชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทุกสัญญา  

  ชสอ.คิดเบี้ยปรับรอยละ 5 ของยอดเงินที่ชําระกอนกําหนด 

  กําหนดชําระคืน ชําระคืนเปนงวดรายเดือนสูงสุดไมเกิน 72 เดือน โดยสงเงินตนพรอมดอกเบี้ย 

  หลกัประกนั  (1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู  หรอื 

    (2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. และหรือ 

     ใบหุนของสหกรณสมาชิกที ่ชสอ. ออกใหเปนหลักประกันเงินกู ชสอ.  

     จะใหกูได ดังน้ี 

     กรณีที่ 1 ใชใบหุนเปนหลักประกันเงินกู ใหกูไดเต็มจํานวนของใบหุนน้ัน 

     กรณีที่ 2 ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินเปนหลักประกัน 

       เงินกู ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือ 

       ตั๋วสัญญาใชเงินน้ัน 

  การขอใชบริการ สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ  กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดให 

   สงเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังน้ี 

 

ที่ รายการ 
กรณีใช หุน/ต๋ัว/

เงินฝาก ชสอ.คํ้า 

กรณีใชกรรมการ

ดําเนินการคํ้า 

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

2. งบแสดงฐานะการเงินประจาํปท่ีมีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป   

3. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู   

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีมีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน   

5. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณท่ีใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป   

6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )  -  

7. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

8. สําเนาขอบังคับสหกรณเก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ   

                   ทั้งน้ี ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู 

 



*อัตราดอกเบี้ยสุทธคิํานวณจากอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน – อัตราเงินเฉล่ียคืน (ปบัญชี 2557 อัตราเงินเฉล่ียคืน 3.80%) 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธ ิ = อัตราดอกเบี้ยเงินกู – (อัตราดอกเบี้ยเงินกู x อัตราเงินเฉล่ียคืน) 

   = 4.60 - (4.60 x 3.80%) 

   = 4.43% 

  การทําสญัญาและ 

  หลักประกัน  เมื่อไดรับอนุมัตวิงเงินกู  สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังน้ี 

   1. หนังสือสัญญากูเงินโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืน (ชสอ.

จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม) 

   2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคน 

    จัดทําคนละ 2 ชุด) 

   3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน 

    พรอมรับรองสําเนาดวยตัวผูค้ําประกันเองคนละ  1 ชุด 

  การขอรับเงินกู 1. เงินกูที่ไดรับอนุมัติ  ขอใหสหกรณฯ ทําแผนการใชเงินสงไปยัง ชสอ. ทั้งน้ี กําหนดรับ

เงินกูภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับอนุมัต ิหากพนกําหนดดังกลาวแลว สหกรณฯ ยัง

รับเงินกูไมครบถวน  ชสอ. มีความจําเปนตองสงวนสิทธิ์ในการจายเงินกู  

 2. การขอรับเงินกูทุกคร้ังกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ กอนถึงวันรับเงิน

โดยปฏิบตัิตามขั้นตอน ดังน้ี 

  (1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 

  (2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสุดทาง

โทรสารเพื่อประกอบการพจิารณาจายเงินกูภายในเวลา 14.00 น.) 

 3. ในการรับเงินกูทุกคร้ัง สหกรณตองถือหุนเพิ่ม ดังน้ี 

  (1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ 

  (2) ถือหุนเพิ่มตามสวนจํานวนเงินกูที่ขอรับในอัตราการเพิ่มหุนที่กําหนด 

   ตามระเบียบ ชสอ. วาดวยการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2558 ขอ 18 

   โดยกําหนดการถือหุนเพิ่มสูงสุดไมเกินอัตรารอยละ 1 ของเงินกูที่ขอรับ  

                                                                       ทั้งน้ี สําหรับโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืน เทาน้ัน 

  การสงเงินชําระหน้ี สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งน้ี การชําระคืนกอนกําหนด

สามารถทําไดตามสภาพคลองของสหกรณแตตองหลังจาก 6 เดือนนับตั้งแตวันรับเงินกูแลว โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับ

ฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ยที่ตองชําระ  

การชําระหน้ีทําไดโดยโอนเงินเขาบัญช ีชสอ. 

  คาธรรมเนียมในการโอนเงิน  ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังน้ี 

  กรณีจายเงินกู  ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง 

   กรณีรับชําระหน้ี สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง 

และเมื่อโอนชําระหน้ีแลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกคร้ังในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน  

 สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการพิเศษน้ี ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ. 

 สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซ่ึงยินดีและพรอมทีจ่ะอํานวยความ

สะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน 

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

    สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเคร่ือง Printer ไดทันที 

 

บริการดี     มีเฉลี่ยคืน     นึกถึงสินเช่ือ ชสอ. 

ฝายสินเชื่อ 

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

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 1432 5791 
และหรือ ผูจัดการใหญ โทร. 08 1942 3282 

24 กุมภาพันธ 2559 

http://www.fsct.com/

