
โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการรวมหน้ี ชสอ.  
 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (ชสอ.) มคีวามประสงคอ์ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารเงนิกู้ ชสอ. หลายสญัญาและ
เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบีย้จ่ายใหแ้ก่สหกรณ์สมาชกิ จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการเงนิกู้พเิศษเพื่อการรวมหน้ี ชสอ. เพิม่อกีโครงการหน่ึง ดงัมรีายละเอยีด
ต่อไปน้ี 
 อตัราดอกเบีย้ ตามประกาศอตัราดอกเบีย้เงนิกูโ้ครงการเงนิกูพ้เิศษเพื่อการรวมหน้ี ชสอ. ตัง้แต่วนัที ่30 เมษายน 2561 มใีหเ้ลอืก 2 อตัรา 

  (1) อตัราแบบมีเฉล่ียคืนร้อยละ 4.38 ต่อปี 
  (2) อตัราแบบไม่มีเฉล่ียคืนร้อยละ 4.25 ต่อปี 
 วงเงินกู้ เท่ากบัยอดหน้ีของ ชสอ. ทีต่อ้งการรวมหน้ี 
  ทัง้น้ี ในการรวมหน้ีสญัญาเดมิกบั ชสอ. หน้ีสนิจากการกูย้มืรวมของสหกรณ์ผูกู้จ้ะตอ้งไมเ่กนิวงเงนิกูย้มืประจ าปีที่

นายทะเบยีนสหกรณ์เหน็ชอบกู้ได้สหกรณ์ละ 1 สญัญา  
 เงื่อนไขการกู้ การกูต้ามโครงการน้ีใหเ้ป็นรายการกูข้องสหกรณ์สมาชกิทีม่หีน้ีอยูก่บั ชสอ. ซึง่มคีวามประสงคท์ีจ่ะรวมหน้ีเป็น

เงนิกูส้ญัญาเดยีว โดยไมม่กีารจา่ยเงนิกูเ้พิม่ใหแ้ก่สหกรณ์สมาชกิแต่อยา่งใด 
 ก าหนดช าระคืน  ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนสงูสดุไม่เกิน 120 เดือน โดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ 
 หลกัประกนั (1) มกีรรมการด าเนินการทัง้คณะเป็นผูค้ ้าประกนัเงนิกู้ หรือ 
  (2) ใชใ้บรบัเงนิฝากประจ า และหรอืตัว๋สญัญาใชเ้งนิของ ชสอ. เป็นหลกัประกนัเงนิกู ้โดย ชสอ. จะใหกู้้ไดไ้มเ่กนิ

รอ้ยละ 90 ของใบรบัเงนิฝากประจ า และหรอืตัว๋สญัญาใช้เงนินัน้ หรือ 
  (3) มอีสงัหารมิทรพัยท์ีป่ลอดภาระจ านอง และมมีลูคา่ไมน้่อยกวา่จ านวนเงนิกูม้าจ านองเป็นประกนั โดยชุมนุมสหกรณ์ 

จะใหกู้ไ้ดใ้นอตัราดงัน้ี 
   (3.1) ทีด่นิทีว่า่งเปล่าน ามาจ านองเป็นประกนัเงนิกู้ กูไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิจากทางราชการ 

หรอื ไม่เกนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิซึง่ประเมนิโดยบรษิทัประเมนิมูลค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบ
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

   (3.2) ทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบนทีด่นิ น ามาจ านองเป็นประกนัเงนิกู้ กู้ไดไ้มเ่กนิรอ้ยละ 80 ของราคาประเมนิ
ซึง่ประเมนิโดยบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

  ทัง้น้ี กรณีขอกู้เงนิไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินรอ้ยละ 90 ของมูลค่าหุ้น คณะกรรมการ
สามารถพจิารณาให้กู้โดยไม่มหีลกัประกนัได้ก าหนดค าจ ากดัความของกรณีกู้ไม่เกนิค่าหุ้น คอื “การกู้ไม่เกินค่าหุน้สหกรณ์ผูกู้้ต้องไม่มหีน้ีกบั ชสอ.
มาก่อน หรอืกรณีมหีน้ีอยูแ่ลว้เฉพาะสญัญาทีใ่ชบุ้คคลค ้าประกนัใหห้กัลดยอดหน้ี ชสอ.คงเหลอืและวงเงนิกูร้อเบกิ (ถา้หากม)ี ออกก่อนหากหน้ียงั
ไมเ่กนิคา่หุน้ใหถ้อืวา่หุน้ส่วนที่เกนิหน้ี ณ วนัทีข่อกูส้ามารถใชส้ทิธกูิไ้มเ่กนิคา่หุน้ส่วนทีเ่กนิหน้ีนัน้ได้”  
 หลกัเกณฑก์ารกู้ไม่เกินค่าหุ้น 
  กรณีท่ี 1 ไมม่หีน้ีกบั ชสอ. 
     วงเงนิกูไ้มเ่กนิค่าหุน้  =  ค่าหุน้ x 90% 
  กรณีท่ี 2 มหีน้ีกบั ชสอ. 
     วงเงนิกูไ้มเ่กนิค่าหุน้  =  (คา่หุน้ x 90%) – หน้ี ชสอ. คงเหลอื* - วงเงนิกูร้อเบกิ** 
*  หน้ี ชสอ. คงเหลอื หมายถงึ  หน้ี ชสอ. คงเหลอืเฉพาะสญัญาทีใ่ชบุ้คคลค ้าประกนั 
** วงเงนิกูร้อเบกิ  หมายถงึ  วงเงนิกูท้ีอ่นุมตัแิล้วรอท าสญัญาและหรอืรอเบกิเงนิกูเ้ฉพาะสญัญาทีใ่ชบุ้คคลค ้าประกนั   
 การขอใช้บริการ สหกรณ์ทีป่ระสงคข์อใชบ้รกิาร กรุณาจดัส่งเอกสารประกอบการขอกู ้โดยก าหนดใหส้ง่เอกสารตามประเภทหลกัประกนั ดงัน้ี 

ท่ี รายการ 
กรณีใช้ ตัว๋/เงินฝาก 

ชสอ.ค า้ /กู้ไม่เกินมูลค่า
หุ้น 

กรณีใช้กรรมการ
ด าเนินการค า้/

อสงัหาริมทรพัยค์ า้ 

1. ค าขอกูเ้งนิ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 
  

2. งบทดลอง (6 ช่อง) ยอ้นหลงั 1 เดอืน ก่อนยื่นค าขอกู้ 
  

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ทีม่มีตอินุมตัใิหกู้้รวมหน้ี 
  

4. ส าเนาหนงัสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ทีใ่หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืประจ าปี 
  

5. รายชื่อและลายมอืชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจบุนั (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ. )  -  



ท่ี รายการ 
กรณีใช้ ตัว๋/เงินฝาก 

ชสอ.ค า้ /กู้ไม่เกินมูลค่า
หุ้น 

กรณีใช้กรรมการ
ด าเนินการค า้/

อสงัหาริมทรพัยค์ า้ 

6. บตัรตวัอยา่งลายมอืชื่อผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 
  

7. ส าเนาขอ้บงัคบัสหกรณ์เกีย่วกบัการลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ 
  

 
 ทัง้น้ี ขอความร่วมมอืจากสหกรณ์ในการจดัสง่เอกสารใหค้รบถ้วนเพื่อความรวดเรว็ในการพจิารณาค าขอกู้ 
 
 การท าสญัญาและ 
 หลกัประกนั  เมื่อไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกู ้ สหกรณ์จะตอ้งจดัท าสญัญา ดงัน้ี 
  1. หนังสอืสญัญากู้เงนิโครงการเงนิกู้พเิศษเพื่อการรวมหน้ี ชสอ.  (ชสอ.จดัเตรยีมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 
  2. สญัญาค ้าประกนัเงนิกู ้(ตามแบบพมิพข์อง ชสอ. ผูค้ ้าประกนัแต่ละคนจดัท าคนละ 2 ชุด) 
  3. ส าเนาทะเบยีนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูค้ ้าประกนัพรอ้มรบัรองส าเนาดว้ยตวัผูค้ ้าประกนัเอง

คนละ 1 ชุด 
 การขอรบัเงินกู้ 1. การขอรบัเงนิกู้ทุกครัง้กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัท าการ ก่อนถึงวนัรบัเงนิโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอน 

ดงัน้ี 
   (1) แจง้ยนืยนัการรบัเงนิกูท้างโทรศพัทก์บัฝ่ายสนิเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 
   (2) แจง้ความประสงคร์บัเงนิกูเ้ป็นหนงัสอืพรอ้มแนบงบทดลองเดอืนล่าสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการ

พจิารณาจา่ยเงนิกูภ้ายในเวลา 14.00 น.) 
  2. ในการรบัเงนิกูทุ้กครัง้ สหกรณ์ไมต่อ้งถอืหุน้เพิม่แต่อย่างใดแต่สหกรณ์จะตอ้งถอืหุน้ใหค้รบตามเกณฑใ์นขอ้บงัคบั

ก่อนการขอรบัเงนิกู ้ทัง้น้ี ส าหรบัเงนิกู้โครงการเงนิกู้พเิศษเพื่อการรวมหน้ี ชสอ. เท่านัน้  
 การส่งเงินช าระหน้ี สหกรณ์สามารถสง่ช าระขัน้ต ่าตามยอดทีเ่รยีกเกบ็หรอืช าระคนืก่อนก าหนดไดต้ามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจง้
ยนืยนัการช าระคนืทางโทรศพัทก์บัฝ่ายสนิเชื่อล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 วนัท าการก่อนถงึวนัช าระเงนิ (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝ่ายสนิเชื่อจะได้
แจง้ยอดดอกเบี้ยทีต่อ้งช าระ  การช าระหน้ีท าไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บญัช ีชสอ. 
 ค่าธรรมเนียม 
 ในการโอนเงิน ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบคา่ธรรมเนียมในการโอนเงนิแยกตามกรณี ดงัน้ี 
  กรณีจ่ายเงินกู้  ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบคา่ธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ 
  กรณีรบัช าระหน้ี สหกรณ์ผูกู้เ้ป็นฝ่ายรบัผดิชอบคา่ธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ 
  และเมื่อโอนช าระหน้ีแล้วกรณุาแจง้ให ้ชสอ. ทราบทุกครัง้ในการโอนเงนิ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงนิโอน  
สหกรณ์ทีใ่ช้บรกิารเงนิกูโ้ครงการเงนิกู้พเิศษเพื่อการรวมหน้ี ชสอ. แบบอตัราดอกเบี้ยมเีฉลี่ยคนื ปลายปีมีสิทธิได้รบัเงินเฉล่ียคืนตามส่วนท่ีท า
ธรุกิจกบั ชสอ. สนใจใชบ้รกิารเงนิกูแ้ละตอ้งการขอ้มูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถาม เจา้หน้าที ่ ชสอ. ซึ่งยนิดแีละพรอ้มที่จะอ านวยความสะดวกแก่
สหกรณ์ในทุกๆ ดา้น 
 

 

 
 

 
***ดาวน์โหลดแบบพิมพข์อง ชสอ.พร้อมตวัอย่างการกรอกข้อมูลได้ท่ี www.fsct.com โดยแบบพิมพต่์างๆ  
    สามารถกรอกข้อมลูและพิมพผ่์านเคร่ือง Printer ได้ทนัที 
 
 
 

 

บรกิารดี     มีเฉล่ียคืน     นึกถึงสินเช่ือ ชสอ. 

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

หากไมไ่ดร้บัความสะดวกในการใหบ้รกิาร กรณุาแจง้ 
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481 
และหรอื รองผูจ้ดัการใหญ่ส านักธรุกจิ โทร. 08 1829 7017 
 

12 กนัยายน 2562 

http://www.fsct.com/


ชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 

 

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

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

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

ตามโครงการเงินกู้ของ ชสอ. ดังต่อไปนี ้
 

โครงการเงินกูพ้เิศษเพือ่การรวมหนี ้ชสอ. 

  กู้แบบมีเฉล่ียคืน      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.38 ต่อป ี

  กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.25 ต่อป ี

 

 โครงการเงินกูพ้เิศษเพือ่ผูใ้ช้บรกิารรายใหม่ 

  กู้แบบมีเฉล่ียคืน      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.12 ต่อป ี

  กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.00 ต่อป ี

 

 โครงการเงินกูพ้เิศษเอนกประสงค์ 

  กู้แบบมีเฉล่ียคืน      อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.12 ต่อป ี

  กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 4.00 ต่อป ี

 

 

 

 

  

          

 

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

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

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

 

ประทับ 

ตราสหกรณ ์

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

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

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

 


