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สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบบริการเงินกู
สําหรับสหกรณสมาชิกที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
รายละเอียด
บริการหลัก
บริการเสริม
วัตถุประสงค
รักษาสภาพคลองอันเกิดจาก
รักษาสภาพคลองกรณีตาง ๆ
สมาชิกถอนเงินฝากและสหกรณมี ตามความจําเปนของสหกรณ
เงินไมเพียงพอ

2

รายละเอียดสัญญา

ทําสัญญาไวลวงหนา กําหนดอายุ
สัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและ
สงคืนแลวสามารถเบิกคืนไดอีก
ภายในวงเงินและระยะเวลาตาม
สัญญา เมื่อครบกําหนดหากไมมี
ฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกใหถือวา
ตออายุสัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ

ทําสัญญาไวลวงหนา กําหนดอายุ
สัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและ
สงคืนแลวสามารถเบิกคืนไดอีก
ภายในวงเงินและระยะเวลาตาม
สัญญา เมื่อครบกําหนดหากไมมี
ฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกใหถือวา
ตออายุสัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ

3

วงเงินกู

ไมเกิน 3 เทาของยอดรวมตั๋ว
สัญญาใชเงินและหรือเงินฝาก
ประจํา ชสอ. ที่เขารวมโครงการ
ณ วันที่ยื่นคําขอกู

ไมเกิน 20 % ของยอดรวมตั๋ว
สัญญาใชเงินและหรือเงินฝาก
ประจํา ชสอ. ที่เขารวมโครงการ
ณ วันที่ยื่นคําขอกูสูงสุดไมเกิน
500 ลานบาท

4

อาจมีหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดแตไมเกิน .....

ไมกําหนด

1.50 % ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น

5

อัตราดอกเบี้ย

ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู
อัตราต่ําสุดของ ชสอ. (ปจจุบนั
ระยะสั้นของ ชสอ. (ปจจุบนั อัตรา
อัตรารอยละ 3.75 ตอป) ลบรอยละ รอยละ 4.40 ตอป)
0.125 ตอป

6

งวดชําระคืน

ไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตน 1 % ของวงเงินกู สูงสุด
ไมเกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบี้ย
เงินตนสวนที่เหลือชําระคืนเมือ่ ครบ
กําหนด กรณีไมมีการบอกเลิก
สัญญาใหสงชําระตามเงื่อนไขเดิม

ไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตน 1 % ของวงเงินกู สูงสุด
ไมเกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบี้ย
เงินตนสวนที่เหลือชําระคืนเมือ่ ครบ
กําหนด กรณีไมมีการบอกเลิก
สัญญาใหสงชําระตามเงื่อนไขเดิม

ที่
7

รายละเอียด
การค้ําประกัน

บริการหลัก
บริการเสริม
7.1 กูไมเกินจํานวนตั๋วสัญญาใช 7.1 มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะ
เงินและหรือเงินฝากประจําที่
เปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ
เขารวมโครงการใหใชตั๋ว
7.2 ใชต๋วั สัญญาใชเงิน และหรือ
สัญญาใชเงินและหรือเงินฝาก
ใบรับเงินฝากประจําของ ชสอ.
ประจําที่เขารวมโครงการนั้น
เปนหลักประกันเงินกู โดย ชสอ.
เปนหลักประกันเงินกู
จะใหกูไดไมเกินรอยละ 90
7.2 กูเกินจํานวนตั๋วสัญญาใชเงิน
ของตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือ
และหรือเงินฝากประจําที่เขา
ใบรับเงินฝากประจํานั้น หรือ
รวมโครงการใหใชตั๋วสัญญา 7.3 มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอด
ใชเงินและหรือเงินฝากประจํา
ภาระจํานอง และมีมูลคาไม
ที่เขารวมโครงการนั้นเปน
นอยกวาจํานวนเงินกูมา
หลักประกันเงินกู และจัดให
จํานองเปนประกัน โดยชุมนุม
กรรมการดําเนินการทั้งคณะ
สหกรณจะใหกูไดในอัตราดังนี้
ค้ําประกันเปนรายบุคคล หาก
(1) ที่ดินที่วางเปลานํามา
มีการเปลี่ยนกรรมการ
จํานองเปนประกันเงินกู
ดําเนินการชุดใหมใหมีการ
กูไดไมเกินรอยละ 80 ของ
เปลี่ยนผูค้ําประกันใหเปน
ราคาประเมินจากทาง
ปจจุบันดวย
ราชการ หรือ ไมเกินรอย
ละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัท
ประเมินมูลคาทรัพยสินที่
ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
(2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบน
ที่ดิน นํามาจํานองเปน
ประกันเงินกู กูไดไมเกิน
รอยละ 80 ของราคา
ประเมินซึ่งประเมินโดย
บริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

ที่

รายละเอียด

บริการหลัก

บริการเสริม
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุน
ของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ.
คณะกรรมการสามารถพิจารณาให
กูโดยไมมีหลักประกันได

8

การถือหุนเพิ่ม

ถือหุนใหครบตามหลักเกณฑใน
ขอบังคับ ชสอ.

ถือหุนใหครบตามหลักเกณฑใน
ขอบังคับ ชสอ.

9

คาธรรมเนียมโอนเงิน

ชสอ.จายเงินกู ชสอ.รับผิดชอบทุก
ครั้ง

ชสอ.จายเงินกู ชสอ.รับผิดชอบ
เดือนละ 3 ครั้งสวนเกินสหกรณ
รับผิดชอบ

สหกรณจายชําระหนี้ สหกรณ
รับผิดชอบทุกครั้ง

สหกรณจายชําระหนี้ สหกรณ
รับผิดชอบทุกครั้ง

 เงินกูโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (บริการหลัก)
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดเปดบริการเงินกูโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ
นี้ขึ้น เฉพาะสําหรับสหกรณสมาชิกที่เขารวมโครงการเงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อใหสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ได
มีการเตรียมแหลงสํารองสภาพคลองไวลวงหนา ทัง้ นี้ หากมีความจําเปนกรณีสมาชิกสหกรณถอนเงินฝากและสหกรณมีเงินไมเพียงพอ
สามารถเบิกใชเงินกูนี้ไดอยางทันเวลา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1) วัตถุประสงคการกู เพื่อรักษาสภาพคลองอันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝากและสหกรณมีเงินไมเพียงพอ
2) รายละเอียดสัญญา ทําสัญญาไวลว งหนากําหนดอายุสัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและสงคืนแลวสามารถเบิก
คืนไดอีกภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไมมีฝายหนึ่งฝายใด
บอกเลิกใหถือวาตออายุสัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงินกู
ไมเกิน 3 เทาของยอดรวมตัว๋ สัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ.ที่เขารวมโครงการ
ณ วันที่ยื่นคําขอกู ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณ
เห็นชอบ
4) อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูอ ัตราต่ําสุดของ ชสอ. ลบรอยละ 0.125 ตอป (ปจจุบันอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําสุดรอยละ 3.75 ตอป)
5) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตนงวดละ 1 % ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบี้ยเงินตนสวนที่เหลือ
ชําระคืนเมื่อครบกําหนด กรณีไมมีการบอกเลิกสัญญาใหสงชําระตามเงื่อนไขเดิม
6) หลักประกัน
(1) กูไมเกินจํานวนตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการใหใชตั๋ว
สัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการนั้นเปนหลักประกันเงินกู หรือ
(2) กูเกินจํานวนตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการใหใชตั๋วสัญญาใชเงิน
และหรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการนั้นเปนหลักประกันเงินกูและจัดใหกรรมการ
ดําเนินการทั้งคณะค้ําประกันเปนรายบุคคลหากมีการเปลี่ยนกรรมการดําเนินการชุดใหม
ใหมีการเปลี่ยนผูค้ําประกันใหเปนปจจุบันดวย
สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสง
7) การขอใชบริการ
เอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
(1) คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(2) งบแสดงฐานะการเงินประจําปทมี่ ีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป
(3) งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู
(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยมื เงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป
(6) รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน(ตามแบบพิมพของ ชสอ. )
*** ใชเอกสารนี้เฉพาะกรณีใชหลักประกันตามขอ 6 (2) เทานั้น
(7) บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูม ีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(8) สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการ
พิจารณาคําขอกู

8) การทําสัญญาและ
หลักประกัน

เมื่อไดรับอนุมัตวิ งเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญาเงินกูโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ
ลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันพรอมรับรอง
สําเนาดวยตัวผูค้ําประกันเองคนละ 1 ชุด
1. ขอรับเงินกูไดไมเกิน 2 วันทําการ การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
9) การขอรับเงินกู
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูท างโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือโดยลงนามตามขอบังคับพรอมประทับตรา
และแนบงบทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกู
(ภายในเวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณไมตองถือหุนเพิ่มแตอยางใด แตสหกรณจะตองถือหุนให
ครบตามเกณฑในขอบังคับกอนการขอรับเงินกู ทั้งนี้ สําหรับเงินกูโครงการเงินออมเพื่อ
รักษาเสถียรภาพ เทานั้น
10) การสงเงินชําระหนี้ สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชําระคืนกอนกําหนดสามารถ
ทําไดตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกบั ฝายสินเชื่อ
ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อ
จะไดแจงยอดดอกเบีย้ ที่ตองชําระ การชําระหนีท้ ําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.
11) คาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้งและเมื่อ
โอนชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพนีป้ ลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนทีท่ ํา
ธุรกิจกับ ชสอ.
สนใจใชบริการเงินกูแ ละตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมทีจ่ ะอํานวย
ความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ
สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเครื่อง Printer ไดทันที
หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง
ฝายสินเชื่อ
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941
โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223, 226 และ 227
และหรือ ผูจัดการใหญ โทร. 08 1942 3282
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188
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 เงินกูโครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลอง 
(บริการเสริม)
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดเปดบริการเงินกูพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลองนี้ขึ้น เพื่อ
เปนบริการเสริมเฉพาะสําหรับสหกรณสมาชิกที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อใหสหกรณที่เขารวม
โครงการฯ ไดมีแหลงเงินทุนสํารองสภาพคลองไวใชในการรักษาสภาพคลองกรณีตางๆ ตามความจําเปนของสหกรณ ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
1) วัตถุประสงคการกู เพื่อรักษาสภาพคลอง
2) รายละเอียดสัญญา ทําสัญญาไวลว งหนากําหนดอายุสัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและสงคืนแลวสามารถเบิก
คืนไดอีกภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไมมีฝายหนึ่งฝายใด
บอกเลิกใหถือวาตออายุสัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงินกู
เทากับรอยละ 20 ของยอดรวมตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ.ที่เขารวม
โครงการ ณ วันที่ยื่นคําขอกูสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและ
วงเงินกูยมื ประจําปที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
4) เงื่อนไขการกู
สหกรณผูกูโครงการนี้ อาจมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแตตองไมเกิน 1.5 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น
5) อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นของ ชสอ. (ปจจุบันอัตรารอยละ 4.40 ตอป)
6) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตนงวดละ 1 % ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบี้ยเงินตนสวนที่เหลือ
ชําระคืนเมื่อครบกําหนด กรณีไมมีการบอกเลิกสัญญาใหสงชําระตามเงื่อนไขเดิม
(1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ
7) หลักประกัน

8) การขอใช้บริการ

(2) ใชตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือ ใบรับเงินฝากประจําของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู
โดย ชสอ. จะใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือใบรับเงินฝาก
ประจํานั้น หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูมาจํานอง
เปนประกัน โดยชุมนุมสหกรณจะใหกูไดในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดินที่วางเปลานํามาจํานองเป นประกันเงินกู กู ไดไมเกิน รอยละ 80
ของราคาประเมินจากทางราชการ หรือ ไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3.2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน นํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกิน
รอยละ 80 ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน
ที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาใหกูโดยไมมีหลักประกันได
สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสง
เอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
(1) คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(2) งบแสดงฐานะการเงินประจําปทมี่ ีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป
(3) งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู
(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยมื เงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป

9) การทําสัญญาและ
หลักประกัน

(6) รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน(ตามแบบพิมพของ ชสอ. )
*** ใชเอกสารนี้เฉพาะกรณีใชหลักประกันตามขอ 7 (1) เทานั้น
(7) บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูม ีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(8) สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
ทั้งนี้ ขอความร วมมื อจากสหกรณในการจัดส งเอกสารให ครบถ วนเพื่อความรวดเร็ วในการ
พิจารณาคําขอกู

เมื่อไดรับอนุมัตวิ งเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญาเงินกูโครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลอง (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ
ลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันพรอมรับรอง
สําเนาดวยตัวผูค้ําประกันเองคนละ 1 ชุด
10) การขอรับเงินกู
1. การขอรั บเงิ นกู ทุ กครั้ งกรุ ณาแจ ง ล ว งหน า อย า งน อ ย 1 วั น ทํ า การก อ นถึ ง วั น รั บ เงิ น
โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูท างโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือโดยลงนามตามขอบังคับพรอมประทับตราและ
แนบงบทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกู (ภายใน
เวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณไมตองถือหุนเพิ่มแตอยางใดแตสหกรณจะตองถือหุนให
ครบตามเกณฑในขอบังคับกอนการขอรับเงินกู ทั้งนี้ สําหรั บเงิ น กู โครงการพิ เศษเพื่ อ
รักษาสภาพคลอง เทานั้น
11) การสงเงินชําระหนี้ สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชําระคืนกอนกําหนดสามารถ
ทําไดตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกบั ฝายสินเชื่อ
ลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อ
จะไดแจงยอดดอกเบีย้ ที่ตองชําระ การชําระหนีท้ ําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.
12) คาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนละ 3 ครั้ง
สวนที่เกินใหสหกรณรับผิดชอบ
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง และเมื่อ
โอนชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณทใี่ ชบริการเงินกูโ ครงการพิเศษเพือ่ รักษาสภาพคลองนีป้ ลายปมีสทิ ธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทาํ ธุรกิจกับ ชสอ.
สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมทีจ่ ะอํานวย
ความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ
สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเครื่อง Printer ไดทันที
หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง
ฝายสินเชื่อ
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941
โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223, 226 และ 227
และหรือ ผูจัดการใหญ โทร. 08 1942 3282
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188
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