
โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยผ์ู้ประสบภยัน ้าท่วม 
1. ความเป็นมา 
  ด้วยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึง่มีอยู่ทุกภูมภิาคของประเทศไทย ไดร้ับผลกระทบจากน ้าท่วมท้าใหบ้้านเรือนและ
ทรัพย์สินต่างๆ เสียหาย ดงันั น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบดงักล่าว 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ้ากัด (ชสอ.) ในฐานะองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้ร่วมมือกับ
สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. จัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ประสบภัย 
น ้าท่วมขึ น 
2. วตัถปุระสงค ์
  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน ้าท่วม ได้มีเงินกู้ดอกเบี ยต่้าไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัย และหรือจัดซื อเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ทีจ่า้เป็นต่อการด้ารงชีพ 
3. วิธีการด าเนินโครงการ 
  ชสอ. ให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อนา้ไปบริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ ทั งนี  
การพิจารณาวงเงินกูใ้หแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคบั ระเบียบ และหลักเกณฑ์การพิจารณาของสหกรณ์นั นๆ 
4. วงเงินกู้ 
  4.1 ชสอ.ได้จัดสรรวงเงินกู้รวมส้าหรบัโครงการนี ในเบื องต้น จ านวน 1,000 ล้านบาท โดยจะพจิารณาค้าขอกู้ที่ส่ง
เอกสารครบถ้วนเรียงตามล้าดับจนครบวงเงินกู้ที่ไดจ้ัดสรรไว ้
  4.2 วงเงินกู้ของแต่ละสหกรณ์จะเท่ากับวงเงินกู้รวมของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งมีความประสงค์เข้ารว่มโครงการทั งนี  
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 50 ล้านบาท 
  ทั งนี  วงเงินกู้ตามข้อ 4.2 เมื่อรวมหนี สินจากการกู้ยมืเดิมของสหกรณ์สมาชิกแล้ว จะต้องไม่เกนิวงเงินกู้ยมืประจ้าปี
ที่นายทะเบยีนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ 
5. อตัราดอกเบี้ย 
  รอ้ยละ 3.59 ต่อปี   
  โดย ชสอ. ขอความกรุณาสหกรณ์สมาชิกคิดดอกเบี ยจากสมาชิกผู้ประสบภัยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3.59 ต่อปี
เช่นกัน ทั งนี  หากสหกรณ์สมาชิกมีความจ้าเป็นที่จะต้องคิดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการขอความกรุณาคิดดอกเบี ยในอัตรา
ไม่เกินร้อยละ 3.75 ต่อปี 
6. ระยะเวลาช าระคืน 
  ช้าระคืนไม่เกิน 24 เดือน โดยมรีะยะเวลาปลอดเงินต้น 6 เดือนแรก 
7.   หลกัประกนั 
  7.1 มีกรรมการด้าเนินการทั งคณะค ้าประกันเป็นรายบุคคล หรอื 
  7.2 ใชต้ั๋วสัญญาใช้เงิน และหรือใบรับเงินฝากประจ้าของ ชสอ.เป็นหลักประกันเงินกู้ ชสอ.จะใหกู้้ได้ไม่เกินร้อยละ 
90 ของตัว๋สัญญาใช้เงิน และหรอืใบรับเงินฝากประจ้านั น  
 ทั งนี  กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้ก้าหนดค้าจ้ากัดความของกรณีกู้ไม่เกินค่าหุ้น คือ “การกู้ไม่เกินค่าหุ้นสหกรณ์ผู้กู้ต้อง
ไม่มีหนี กับ ชสอ.มาก่อน หรือกรณีมีหนี อยู่แล้วเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค ้าประกันให้หักลดยอดหนี  ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้รอเบิก 
(ถ้าหากมี) ออกก่อนหากหนี ยังไม่เกินค่าหุ้นให้ถือว่าหุ้นส่วนที่เกินหนี  ณ วันที่ขอกู้สามารถใช้สิทธิกู้ไม่เกินค่าหุ้นส่วนที่เกินหนี 
นั นได้”  
 หลกัเกณฑก์ารกู้ไม่เกินค่าหุ้น 
  กรณีท่ี 1 ไม่มหีนี กับ ชสอ. 
   วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น  =  ค่าหุ้น x 90% 
  กรณีท่ี 2 มีหนี กับ ชสอ. 
   วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น  =  (ค่าหุ้น x 90%) – หนี  ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกู้รอเบิก** 
*  หนี  ชสอ. คงเหลือ หมายถึง  หนี  ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาทีใ่ชบุ้คคลค ้าประกัน 
** วงเงินกู้รอเบิก  หมายถึง  วงเงินกู้ที่อนมุัตแิล้วรอท้าสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเ้ฉพาะสัญญาทีใ่ช้บุคคลค ้าประกนั   
 



8. การขอใช้บริการ 
  สหกรณ์สมาชิกที่ประสงคข์อใชบ้ริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ไปยัง ชสอ. ดังนี  
  8.1 ค้าขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพข์อง ชสอ.) 
  8.2  โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยผ์ู้ประสบภัยน ้าทว่ม 
  8.3  งบแสดงฐานะการเงินประจา้ปีที่มีผู้สอบบญัชีรบัรองย้อนหลงั 1 ปี 
  8.4 งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนยื่นค้าขอกู ้
  8.5 รายงานการประชมุคณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ที่มีมตใิห้กูย้ืมเงิน 
  8.6 ส้าเนาหนังสือของนายทะเบยีนสหกรณ์ที่ใหค้วามเห็นชอบวงเงนิกู้ยืมประจ้าปี 
  8.7 รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปจัจุบัน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. เฉพาะกรณีค ้าประกัน
โดยคณะกรรมการ) 
  8.8 บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผูม้ีอ้านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ฯ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.) 
  8.9 ส้าเนาข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกบัการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ 
  ทั งนี  ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพจิารณาค้าขอกู้ 
9. การท าสญัญาและหลกัประกนั เมื่อได้รับอนุมัตวิงเงินกู ้สหกรณ์จะต้องจัดท้าสัญญาดงันี  
  9.1 หนังสือสัญญากู้เงิน (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 
  9.2 สัญญาค ้าประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพข์อง ชสอ. ผู้ค ้าประกันแต่ละคนจัดท้าคนละ 2 ชุด) 
  9.3 ส้าเนาทะเบียนบ้านและส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ค ้าประกันพร้อมรับรองส้าเนาด้วยตัวผู้ค ้า    
ประกันเองคนละ  1 ชุด 
10. การขอรบัเงินกู ้
  การขอรับเงินกู้ทุกครั งกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท้าการ ก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบตัิตามขั นตอน ดังนี  
  10.1 แจ้งยืนยันการรับเงินกูท้างโทรศพัท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 
  10.2 แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่าสุด 
  10.3 ส่งค้ารับรองของส่วนราชการพร้อมแนบทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน ้าท่วมซึ่งประสงค์เข้าร่วม
โครงการฯ (ตามแบบพมิพ์ของ ชสอ.) 
  โดยจัดส่งเอกสารตามข้อ 10.2 – 10.3 ทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ภายในเวลา 14.00 น. 
11. การส่งเงินช าระหน้ี 
  สหกรณ์สามารถส่งช้าระขั นต่้าตามยอดที่เรียกเก็บหรือช้าระคืนก่อนก้าหนดได้ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้ง
ยืนยันการช้าระคืนทางโทรศัพทก์ับฝ่ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท้าการก่อนถึงวันช้าระเงนิ (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อ
ฝ่ายสินเชื่อจะไดแ้จง้ยอดดอกเบี ยที่ต้องช้าระ การช้าระหนี ท้าได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ. 
12. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี  
  กรณีจ่ายเงินกู้  ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั ง 
  กรณีรบัช าระหน้ี สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมในการโอนทุกครั ง 
  และเมื่อโอนช้าระหนี แล้วกรุณาแจ้งให ้ชสอ. ทราบทุกครั งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน  
13.ยกเว้น การถือหุ้นเพ่ิมหากสหกรณ์ถือหุ้นเป็นไปตามข้อบงัคบัของ ชสอ.แลว้ 
 
  สนใจใช้บริการเงินกูแ้ละต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพร้อมทีจ่ะอ้านวย
ความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ด้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481 
และหรือ รองผูจ้ัดการใหญ่ส้านักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017 

23 กรกฎาคม 2562 



 

โครงการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยผ์ู้ประสบภยัน ้าท่วม 
โดยความร่วมมือระหว่าง ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 

*********************************** 
 

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

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์..........................................................................................................................จ้ากัด 

มีความประสงค์เข้ารว่มโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภยัน ้าทว่ม กับ ชสอ.และขอแจ้งข้อมูล

ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน ้าทว่ม ซึ่งประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  รวม .............คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

รวม .............แผ่น 

  พร้อมนี ได้ให้ส่วนราชการรับรองพื นที่บริเวณบ้านพักอาศัยของสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน ้าท่วม  เป็นพื นที่

อยู่ในเขตน ้าท่วมจรงิ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 

 ลงชื่อ............................................................. 

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

 ต้าแหนง่........................................................... 

 ผู้ใหข้้อมูล 

ค ารบัรองของส่วนราชการ 

 ข้าพเจ้า...................................................................ต้าแหน่ง................................................................................ 

หน่วยงาน.............................................................................. 

ขอรับรองว่าพื นที่ที่สมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบภัยน ้าท่วมพักอาศยั เป็นพื นที่อยู่ในเขตน ้าทว่มจริง 

 

 ลงชื่อ............................................................. 

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

 ต้าแหนง่........................................................... 

 ผู้รับรอง 

 



แผ่นที่...... 
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ผูป้ระสบภยัน ้าท่วม                                                                          

ซ่ึงประสงคเ์ขา้รว่มโครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลอืสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยผ์ูป้ระสบภยัน ้าท่วม 
โดยความรว่มมอืระหวา่ง ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 

*********************************** 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีสมาชิก จ านวนเงินท่ีขอกู้ (บาท) 
ท่ีตัง้บา้นพกัอาศยั 

ความเสียหายโดยสรปุ 
มลูค่าความเสียหาย โดยประมาณ 

(บาท) ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม        

 
             
             ลงชื่อ....................................................... 
                   (.....................................................) 
             ต้าแหนง่.................................................. 
               ผู้ใหข้้อมูล 


