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สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบบริการเงินกู
สําหรับสหกรณสมาชิกที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
รายละเอียด
บริการหลัก
บริการเสริม
วัตถุประสงค
รักษาสภาพคลองอันเกิดจากสมาชิก
รักษาสภาพคลองกรณีตาง ๆ
ถอนเงินฝากและสหกรณมีเงินไม
ตามความจําเปนของสหกรณ
เพียงพอ
รายละเอียดสัญญา
ทําสัญญาไวลวงหนา กําหนดอายุ
ทําสัญญาไวลวงหนา กําหนดอายุ
สัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและ
สัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและ
สงคืนแลวสามารถเบิกคืนไดอีกภายใน สงคืนแลวสามารถเบิกคืนไดอีกภายใน
วงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อ
วงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อ
ครบกําหนดหากไมมีฝายหนึ่งฝายใด
ครบกําหนดหากไมมีฝายหนึ่งฝายใด
บอกเลิกใหถือวาตออายุสัญญาไปอีก
บอกเลิกใหถือวาตออายุสัญญาไปอีก
12 เดือนเสมอ
12 เดือนเสมอ
วงเงินกู
ไมเกิน 3 เทาของยอดรวมตั๋วสัญญาใช ไมเกิน 20 % ของยอดรวมตั๋วสัญญาใช
เงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ. ที่เขา เงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ. ที่เขา
รวมโครงการ ณ วันที่ยื่นคําขอกู
รวมโครงการ ณ วันที่ยื่นคําขอกูสูงสุด
ไมเกิน 500 ลานบาท
อาจมีหนี้ที่ไมกอใหเกิด
ไมกําหนด
1.50 % ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น
รายไดแตไมเกิน .....
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อัตราดอกเบี้ย
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งวดชําระคืน

7

การค้ําประกัน

ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูอัตรา
ต่ําสุดของ ชสอ. (ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม
2563 อัตรารอยละ 3.40 ตอป) ลบรอย
ละ 0.125 ตอป
*อัตราดอกเบี้ยเงินกูอัตราต่ําสุดของ
ชสอ. คืออัตราต่ําสุดแบบมีเฉลี่ยคืน
เนื่องจากสหกรณที่ใชบริการเงินกู
โครงการนี้จะไดรับเฉลี่ยคืนดวย
ไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตน 1 % ของวงเงินกู สูงสุดไม
เกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบีย้ เงินตน
สวนที่เหลือชําระคืนเมื่อครบกําหนด
กรณีไมมีการบอกเลิกสัญญาใหสงชําระ
ตามเงื่อนไขเดิม
7.1 กูไมเกินจํานวนตั๋วสัญญาใชเงิน
และหรือเงินฝากประจําที่เขารวม
โครงการใหใชตั๋วสัญญาใชเงินและ
หรือเงินฝากประจําที่เขารวม
โครงการนั้นเปนหลักประกันเงินกู

ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะ
สั้นของ ชสอ. อัตราแบบ
มีเฉลี่ยคืน (ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม
2563 อัตรารอยละ 3.40 ตอป)

ไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตน 1 % ของวงเงินกู สูงสุดไม
เกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบีย้ เงินตน
สวนที่เหลือชําระคืนเมื่อครบกําหนด
กรณีไมมีการบอกเลิกสัญญาใหสงชําระ
ตามเงื่อนไขเดิม
7.1 มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปน
ผูค้ําประกันเงินกู หรือ

ที่

รายละเอียด

บริการหลัก
บริการเสริม
7.2 กูเกินจํานวนตั๋วสัญญาใชเงินและ 7.2 ใชตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือ ใบรับ
หรือเงินฝากประจําที่เขารวม
เงินฝากประจําของ ชสอ. เปน
โครงการใหใชตั๋วสัญญาใชเงินและ
หลักประกันเงินกู โดย ชสอ. จะใหกู
หรือเงินฝากประจําที่เขารวม
ไดไมเกินรอยละ 90 ของตั๋วสัญญา
โครงการนั้นเปนหลักประกันเงินกู
ใชเงิน และหรือใบรับเงินฝาก
และจัดใหกรรมการดําเนินการทั้ง
ประจํานั้น หรือ
คณะค้ําประกันเปนรายบุคคล
หากมีการเปลี่ยนกรรมการ
ดําเนินการชุดใหมใหมีการเปลี่ยน
ผูค้ําประกันใหเปนปจจุบันดวย
7.3 มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระ
จํานอง และมีมลู คาไมนอยกวา
จํานวนเงินกูมาจํานองเปนประกัน
โดยชุมนุมสหกรณจะใหกูไดใน
อัตราดังนี้
(1) ที่ดินที่วางเปลานํามาจํานอง
เปนประกันเงินกู กูไดไมเกิน
รอยละ 80 ของราคาประเมิน
จากทางราชการ หรือ ไมเกิน
รอยละ 80 ของราคาประเมิน
ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมิน
มูลคาทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
(2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบน
ที่ดิน นํามาจํานองเปนประกัน
เงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80
ของราคาประเมินซึ่งประเมิน
โดยบริษัทประเมินมูลคา
ทรัพยสินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย

ที่

รายละเอียด

บริการหลัก

บริการเสริม
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของ
สหกรณที่ถืออยูใน ชสอ.ใหกูไดไมเกิน
รอยละ 90 ของมูลคาหุน คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาใหกูโดยไมมี
หลักประกันไดกําหนดคําจํากัดความ
ของกรณีกูไมเกินคาหุน คือ “การกูไม
เกินคาหุนสหกรณผูกูตองไมมีหนี้กับ
ชสอ.มากอน
หรือกรณีมีหนี้อยูแลว
เฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกันให
หักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงิน
กูรอเบิก (ถาหากมี) ออกกอนหากหนี้
ยังไมเกินคาหุนใหถือวาหุนสวนที่เกิน
หนี้ ณ วันที่ขอกูสามารถใชสิทธิกูไม
เกินคาหุนสวนที่เกินหนี้นั้นได”
หลักเกณฑการกูไมเกินคาหุน
กรณีที่ 1 ไมมีหนี้กับ ชสอ.
วงเงินกูไมเกินคาหุน = คาหุน x 90%
กรณีที่ 2 มีหนี้กับ ชสอ.
วงเงินกูไมเกินคาหุน = (คาหุน x 90%)
– หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกูรอเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ หมายถึง หนี้ ชสอ.
คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ํา
ประกัน
** วงเงินกูรอเบิก หมายถึง วงเงินกูที่อนุมัติ
แลวรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกู
เฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกัน
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การถือหุนเพิ่ม

ถือหุนใหครบตามหลักเกณฑใน
ขอบังคับ ชสอ.

9

คาธรรมเนียมการโอนเงิน

กรณี ชสอ.จายเงินกู ชสอ.รับผิดชอบ
คาธรรมเนียมทุกครั้ง

ถือหุนใหครบตามหลักเกณฑใน
ขอบังคับ ชสอ.

กรณี ชสอ.จายเงินกู ชสอ.รับผิดชอบ
คาธรรมเนียมเดือนละ 3 ครั้งสวนที่เกิน
ใหสหกรณรับผิดชอบ
กรณีสหกรณจายชําระหนี้ ชสอ.
กรณีสหกรณจายชําระหนี้ ชสอ.
สหกรณรับผิดชอบคาธรรมเนียมทุกครั้ง สหกรณรับผิดชอบคาธรรมเนียมทุกครั้ง

31 มีนาคม 2563

 เงินกู้โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (บริการหลัก)
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดเปดบริการเงินกูโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพนี้ขึ้น
เฉพาะสําหรับสหกรณสมาชิกที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อใหสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ไดมีการเตรียม
แหลงสํารองสภาพคลองไวลวงหนา ทั้งนี้ หากมีความจําเปนกรณีสมาชิกสหกรณถอนเงินฝากและสหกรณมีเงินไมเพียงพอสามารถเบิกใชเงินกูนี้
ไดอยางทันเวลา ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1) วัตถุประสงคการกู
เพื่อรักษาสภาพคลองอันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝากและสหกรณมีเงินไมเพียงพอ
2) รายละเอียดสัญญา
ทําสัญญาไวลวงหนากําหนดอายุสัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและสงคืนแลวสามารถเบิกคืนได
อีกภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไมมีฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกใหถือ
วาตออายุสัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงินกู
ไมเกิน 3 เทาของยอดรวมตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ.ที่เขารวมโครงการ ณ วันที่
ยื่นคําขอกู ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจําปที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
4) อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูอัตราต่ําสุดของ ชสอ. ลบรอยละ 0.125 ตอป (ตั้งแตวันที่ 31
มีนาคม 2563 อัตราดอกเบี้ยต่ําสุดรอยละ 3.40 ตอป) อัตราดอกเบี้ยเงินกูอัตราต่ําสุดของ ชสอ. คือ
อัตราต่ําสุดแบบมีเฉลี่ยคืนเนื่องจากสหกรณที่ใชบริการเงินกู โครงการนี้จะไดรับเฉลี่ยคืนดวย
5) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตนงวดละ 1 % ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบี้ยเงินตนสวนที่เหลือชําระ
คืนเมื่อครบกําหนด กรณีไมมีการบอกเลิกสัญญาใหสงชําระตามเงื่อนไขเดิม
(1) กูไมเกินจํานวนตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการใหใชตั๋วสัญญาใชเงิน
6) หลักประกัน
และหรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการนั้นเปนหลักประกันเงินกู หรือ
(2) กูเกินจํานวนตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการใหใชตั๋วสัญญาใชเงินและ
หรือเงินฝากประจําที่เขารวมโครงการนั้นเปนหลักประกันเงินกูและจัดใหกรรมการดําเนินการ
ทั้งคณะค้ําประกันเปนรายบุคคลหากมีการเปลี่ยนกรรมการดําเนินการชุดใหมใหมีการเปลี่ยนผูค้ํา
ประกันใหเปนปจจุบันดวย
7) การขอใชบริการ
สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู ดังนี้
(1) คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(2) งบแสดงฐานะการเงินประจําปที่มีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป
(3) งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู
(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป
(6) รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน(ตามแบบพิมพของ ชสอ. )
*** ใชเอกสารนี้เฉพาะกรณีใชหลักประกันตามขอ 6 (2) เทานั้น
(7) บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(8) สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
8) การทําสัญญาและ
หลักประกัน
เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญาเงินกูโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันพรอมรับรองสําเนาดวย
ตัวผูค้ําประกันเองคนละ 1 ชุด

9) การขอรับเงินกู

10) การสงเงินชําระหนี้

1. ขอรับเงินกูไดไมเกิน 2 วันทําการ การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือโดยลงนามตามขอบังคับพรอมประทับตราและ
แนบงบทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกู(ภายในเวลา
14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณไมตองถือหุนเพิ่มแตอยางใด แตสหกรณจะตองถือหุนใหครบ
ตามเกณฑ ในข อ บังคั บกอ นการขอรับเงิ นกู ทั้งนี้ สํา หรับเงินกู โครงการเงิน ออมเพื่อ รักษา
เสถียรภาพ เทานั้น
สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชําระคืนกอนกําหนดสามารถทําได
ตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยาง
นอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอด
ดอกเบี้ยที่ตองชําระ การชําระหนี้ทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.

11) คาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน

ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้งและเมื่อโอน
ชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพนี้ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ.
สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมที่จะอํานวยความสะดวก
แกสหกรณในทุกๆ ดาน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ
สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเครื่อง Printer ไดทันที
ฝายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223, 226 และ 227
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481
และหรือ รองผูจัดการใหญสํานักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017

31 มีนาคม 2563

 เงินกูโครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลอง 
(บริการเสริม)
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ไดเปดบริการเงินกูพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลองนี้ขึ้น เพื่อเปนบริการ
เสริมเฉพาะสําหรับสหกรณสมาชิกที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อใหสหกรณที่เขารวมโครงการฯ ไดมีแหลง
เงินทุนสํารองสภาพคลองไวใชในการรักษาสภาพคลองกรณีตางๆ ตามความจําเปนของสหกรณ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1) วัตถุประสงคการกู
เพื่อรักษาสภาพคลอง
2) รายละเอียดสัญญา
ทําสัญญาไวลวงหนากําหนดอายุสัญญา 12 เดือน เมื่อเบิกเงินกูและสงคืนแลวสามารถเบิกคืนได
อีกภายในวงเงินและระยะเวลาตามสัญญา เมื่อครบกําหนดหากไมมีฝายหนึ่งฝายใดบอกเลิกใหถือ
วาตออายุสัญญาไปอีก 12 เดือนเสมอ
3) วงเงินกู
เทากับรอยละ 20 ของยอดรวมตั๋วสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจํา ชสอ.ที่เขารวมโครงการ
ณ วันที่ยื่นคําขอกูสูงสุดไมเกิน 500 ลานบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจําปที่
นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ
4) เงื่อนไขการกู
สหกรณผูกูโครงการนี้ อาจมีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดแตตองไมเกิน 1.5 ของยอดลูกหนี้ทั้งสิ้น
5) อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นของ ชสอ. อัตราแบบมีเฉลี่ยคืน (ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม
2563 อัตรารอยละ 3.40 ตอป)
6) กําหนดชําระคืน
ชําระคืนเปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 เดือน
สงเงินตนงวดละ 1 % ของวงเงินกู แตไมเกิน 1 แสนบาท พรอมดอกเบี้ยเงินตนสวนที่เหลือชําระคืน
เมื่อครบกําหนด กรณีไมมีการบอกเลิกสัญญาใหสงชําระตามเงื่อนไขเดิม
7) หลักประกัน
(1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูค้ําประกันเงินกู หรือ
(2) ใชตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือ ใบรับเงินฝากประจําของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู โดย ชสอ. จะ
ใหกไู ดไมเกินรอยละ 90 ของตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือใบรับเงินฝากประจํานั้น หรือ
(3) มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูมาจํานองเปนประกัน
โดยชุมนุมสหกรณจะใหกูไดในอัตราดังนี้
(3.1) ที่ดิน ที่วา งเปลานํ ามาจํา นองเปน ประกัน เงิน กู กู ไดไ มเกิ นรอ ยละ 80 ของราคา
ประเมิ นจากทางราชการ หรือ ไม เกิ นร อยละ 80 ของราคาประเมิ นซึ่ง ประเมิน โดย
บริษัท ประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(3.2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน นํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80
ของราคาประเมินซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสิน ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ.ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน
คณะกรรมการสามารถพิจารณาใหกูโดยไมมีหลักประกันไดกําหนดคําจํากัดความของกรณีกูไมเกินคาหุน คือ “การกูไมเกินคาหุนสหกรณผูกูตอง
ไมมีหนี้กับ ชสอ.มากอน หรือกรณีมีหนี้อยูแลวเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกันใหหักลดยอดหนี้ ชสอ.คงเหลือและวงเงินกูรอเบิก (ถาหากมี)
ออกกอนหากหนี้ยังไมเกินคาหุนใหถือวาหุนสวนที่เกินหนี้ ณ วันที่ขอกูสามารถใชสิทธิกูไมเกินคาหุนสวนที่เกินหนี้นั้นได”
หลักเกณฑการกูไมเกินคาหุน
กรณีที่ 1
ไมมีหนี้กับ ชสอ.
วงเงินกูไมเกินคาหุน = คาหุน x 90%
กรณีที่ 2
มีหนี้กับ ชสอ.
วงเงินกูไมเกินคาหุน = (คาหุน x 90%) – หนี้ ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกูรอเบิก**
* หนี้ ชสอ. คงเหลือ
หมายถึง หนี้ ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกัน
** วงเงินกูรอเบิก
หมายถึง วงเงินกูที่อนุมัติแลวรอทําสัญญาและหรือรอเบิกเงินกูเฉพาะสัญญาที่ใชบุคคลค้ําประกัน
8) การขอใชบริการ
สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู ดังนี้
(1) คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(2) งบแสดงฐานะการเงินประจําปที่มีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป
(3) งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู

(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน
(5) สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป
(6) รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน(ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
*** ใชเอกสารนี้เฉพาะกรณีใชหลักประกันตามขอ 7 (1) เทานั้น
(7) บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)
(8) สําเนาขอบังคับสหกรณเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ
ทั้งนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู
9) การทําสัญญาและ
หลักประกัน

10) การขอรับเงินกู

11) การสงเงินชําระหนี้

เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี้
1. หนังสือสัญญาเงินกูโครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลอง (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ
ลงนาม)
2. สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูค้ําประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด)
3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกันพรอมรับรองสําเนาดวย
ตัวผูค้ําประกันเองคนละ 1 ชุด
1. การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.)
(2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือโดยลงนามตามขอบังคับพรอมประทับตราและแนบงบ
ทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกู (ภายในเวลา 14.00 น.)
2. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณไมตองถือหุนเพิ่มแตอยางใดแตสหกรณจะตองถือหุนใหครบ
ตามเกณฑในขอบังคับกอนการขอรับเงินกู ทั้งนี้ สําหรับเงินกูโครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลอง
เทานั้น
สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บ ทั้งนี้ การชําระคืนกอนกําหนดสามารถทําได
ตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย
1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ยที่
ตองชําระ การชําระหนี้ทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ.

12) คาธรรมเนียม
ในการโอนเงิน

ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี้
กรณีจายเงินกู
ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินเดือนละ 3 ครั้งสวนที่
เกินใหสหกรณรับผิดชอบ
กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง และเมื่อโอน
ชําระหนี้แลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวก
ในการตรวจสอบยอดเงินโอน
สหกรณที่ใชบริการเงินกูโครงการพิเศษเพื่อรักษาสภาพคลองนี้ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ.
สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมที่จะอํานวยความสะดวก
แกสหกรณในทุกๆ ดาน

บริการดี

มีเฉลี่ยคืน

นึกถึงสินเชื่อ ชสอ.

***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ
สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเครื่อง Printer ไดทันที
หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง
ฝายสินเชื่อ
ประธานกรรมการ โทร. 08 1557 8481
โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223, 226 และ 227
และหรือ รองผูจัดการใหญสํานักธุรกิจ โทร. 08 1829 7017
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188
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