
โครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ ์
ที่มีทุนด าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการเงินกู้พิเศษเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงาน
ไม่เกิน 100 ล้านบาทนีข้ึ้น เพ่ือให้สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ได้มีแหล่งเงินทุนไว้ใช้ในการรักษาสภาพคล่องกรณีต่างๆ ตามความจ าเป็นของสหกรณ์ 
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) วัตถุประสงค์การกู้ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน 
 2) รายละเอียดสัญญา ท าสัญญาไว้ล่วงหน้าก าหนดอายุสัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกู้และส่งคืนแล้วสามารถเบิกคืนได้อีก

ภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบก าหนดหากไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกให้ถือว่าต่ออายุ
สัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ 

 3) วงเงินกู้ เท่ากับทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท  
   ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยืมประจ าปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 
 4) เงื่อนไขการกู้ สหกรณ์ผู้กู้โครงการนี้ อาจมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น  
 5) อัตราดอกเบี้ย ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานไม่เกิน 100 ล้าน

บาท ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2561 อตัราร้อยละ 3.75 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 
 6) ก าหนดช าระคืน ช าระคืนเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 12 เดือน 
   ส่งเงินต้นงวดละ 1 % ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเงินต้นส่วนที่เหลือช าระคืนเมื่อครบ

ก าหนด กรณีไม่มีการบอกเลิกสัญญาให้ส่งช าระตามเงื่อนไขเดิม 
 7) หลักประกัน (1) มีกรรมการด าเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ หรือ 
   (2) ใช้ใบรับเงินฝากประจ า และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้

ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจ า และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินน้ัน หรือ 
   (3) มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจ านอง และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้มาจ านองเป็นประกัน โดยชุมนุม

สหกรณ์ จะให้กู้ได้ในอัตราดังนี ้
    (3.1) ที่ดินที่ว่างเปล่าน ามาจ านองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินจากทาง

ราชการ หรือ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

    (3.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน น ามาจ านองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    ทั้งนี้ กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า
หุ้น คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้ก าหนดค าจ ากัดความของกรณีกู้ไม่เกินค่าหุ้น คือ “การกู้ไม่เกินค่าหุ้นสหกรณ์ผู้กู้
ต้องไม่มีหนี้กับ ชสอ.มาก่อน หรือกรณีมีหนี้อยู่แล้วเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ าประกันให้หักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้รอเบิก  (ถ้าหาก
มี) ออกก่อนหากหนี้ยังไม่เกินค่าหุ้นให้ถือว่าหุ้นส่วนที่เกินหนี้ 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. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ าประกัน 
** วงเงินกู้รอเบิก หมายถึง  วงเงินกู้ที่อนุมัติแล้วรอท าสัญญาและหรือรอเบิกเงินกู้เฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ าประกัน   
 
8) การขอใช้บริการ สหกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยก าหนดให้ส่งเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้ 

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

มูลค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการ
ด าเนินการค้ า/

อสังหาริมทรัพย์ค้ า 

1. ค าขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 
  

2. งบแสดงฐานะการเงินประจ าปีที่มีผู้สอบบัญชีรับรองย้อนหลัง 1 ปี 
  



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

มูลค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการ
ด าเนินการค้ า/

อสังหาริมทรัพย์ค้ า 

3. งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นค าขอกู้ 
  

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่มีมติอนุมัติให้กู้ยืมเงิน 
  

5. ส าเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจ าปี 
  

6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )  -  
7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 

  
8. ส าเนาข้อบังคับสหกรณ์เก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 

  
 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาค าขอกู้ 
 9) การท าสัญญาและ 
  หลักประกัน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้ สหกรณ์จะต้องจัดท าสัญญา ดังนี้ 
   1. หนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 

(ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 
   2. สญัญาค้ าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผู้ค้ าประกันแต่ละคนจัดท าคนละ 2 ชุด) 
   3. ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกันพร้อมรับรองส าเนาด้วยตัวผู้ค้ า

ประกันเองคนละ 1 ชุด 
 10) การขอรับเงินกู ้ 1. การขอรับเงินกู้ทุกคร้ังกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการก่อนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) แจ้งยืนยันการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 
    (2) แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือโดยลงนามตามข้อบังคับพร้อมประทับตราและแนบงบ

ทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ (ภายในเวลา 14.00 น.) 
   2. ในการรับเงินกู้ทุกครั้ง สหกรณ์ไม่ต้องถือหุ้นเพ่ิมแต่อย่างใดแต่สหกรณ์จะต้องถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์

ในข้อบังคับก่อนการขอรับเงินกู้ ทั้งนี้ ส าหรับเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์
ที่มีทุนด าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท เท่านั้น 

 11) การส่งเงินช าระหนี้ สหกรณ์สามารถส่งช าระขั้นต่ าตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การช าระคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ตามสภาพคล่อง
ของสหกรณ์ โดยแจ้งยืนยันการช าระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท าการก่อน
ถึงวันช าระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพ่ือฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบี้ยที่ต้องช าระ การช าระหนี้
ท าได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ. 

 12) ค่าธรรมเนียม 
  ในการโอนเงิน ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้ 
   กรณีจ่ายเงินกู้ ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนละ 3 ครั้งส่วนที่เกินให้

สหกรณ์รับผิดชอบ 
   กรณีรับช าระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง และเมื่อโอนช าระหนี้

แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
ยอดเงินโอน  

 บริการเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาทนี ้ ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
แบบไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ดังนั้น ปลายปีไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 
 สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมที่จะอ านวยความสะดวกแก่
สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 
***ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพ์ต่างๆ  
    สามารถกรอกข้อมูลและพิมพ์ผ่านเครื่อง Printer ได้ทันที 
 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 รองผู้จัดการใหญ่ส านักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017 
 3 พฤษภาคม 2562 

http://www.fsct.com/

