
        บริการเงินกูพิเศษเพื่อพัฒนาและสงเสริมสหกรณขนาดเล็ก 
 

 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคใหความชวยเหลือในดานเงินทุนแกสหกรณขนาดเล็กใหมี

เงินทุนหมุนเวียนนําไปใชในการดําเนินกิจการสหกรณใหมีการพัฒนาใหกาวหนาตอไป จึงไดจัดใหมีบริการเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนา

และสงเสริมสหกรณขนาดเล็กขึ้น โดยกําหนดวงเงินกูรวมตามโครงการไว 1,000 ลานบาท และจํากัดสหกรณผูกูตามโครงการเฉพาะสหกรณ

ขนาดเล็กเทาน้ัน (สหกรณขนาดเล็กถือตามเกณฑการจัดขนาดสหกรณออมทรัพยตามเกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของสหกรณออมทรัพย) ดังมี

รายละเอียดตอไปน้ี 

 อัตราดอกเบ้ีย ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสหกรณขนาดเล็กของ ชสอ.  

  อัตรารอยละ  3.90  ตอป เร่ิมตั้งแตวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 

   วงเงินกู    วงเงินกูของแตละสหกรณพิจารณาตามความสามารถชําระหน้ี และเมื่อรวมหน้ีสินจากการกูยืมกับ ชสอ.แลวตอง 

ไมเกินรอยละ 80 ของวงเงินกูยืมที่นายทะเบียนใหความเห็นชอบ 

  กูไดสหกรณละ 1 สัญญา 

 กําหนดชําระคืน ชําระคืนเปนงวดรายเดือนสูงสุดไมเกิน 100 เดือน โดยสงเงินตนพรอมดอกเบ้ีย 

 หลักประกัน (1) มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู หรือ 

  (2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู โดย ชสอ. จะใหกูไดไมเกิน

รอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจํา และหรือตั๋วสัญญาใชเงินน้ัน หรือ 

  (3) มีอสังหาริมทรัพยที่ปลอดภาระจํานอง และมีมูลคาไมนอยกวาจํานวนเงินกูมาจํานองเปนประกัน โดยชุมนุมสหกรณ 

จะใหกูไดในอัตราดังน้ี 

   (3.1) ที่ดินที่วางเปลานํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินจากทางราชการ 

หรือ ไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมินซ่ึงประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบ

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

   (3.2) ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน นํามาจํานองเปนประกันเงินกู กูไดไมเกินรอยละ 80 ของราคาประเมิน

ซ่ึงประเมินโดยบริษัทประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  ทั้งน้ี กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ. คณะกรรมการสามารถพิจารณาใหกูโดยไมมีหลักประกันได 

 การขอใช้บริการ สหกรณที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดใหสงเอกสารตามประเภทหลักประกัน 

ดังน้ี 

 

ที่ รายการ 

กรณีใช ต๋ัว/เงินฝาก 

ชสอ.คํ้า /กูไมเกินมูลคา

หุน 

กรณีใชกรรมการ

ดําเนินการคํ้า/

อสังหาริมทรัพยคํ้า 

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

2. งบแสดงฐานะการเงินประจําปที่มีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 2 ป   

3. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนย่ืนคําขอกู   

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน   

5. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป   

6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )  -  

7. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

8. ระเบียบการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณที่ถือใชปจจุบันทั้งหมด   

9. สําเนาขอบังคับสหกรณเก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ   
 

       ทั้งน้ี ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู 

 



 

 

 การทําสัญญาและ 

 หลักประกัน  เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู  สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังน้ี 

  1. หนังสือสัญญากูเงินพิเศษเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสหกรณขนาดเล็ก (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม) 

  2. สัญญาคํ้าประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูคํ้าประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด) 

  3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูคํ้าประกันพรอมรับรองสําเนาดวยตัวผูคํ้าประกันเอง

คนละ 1 ชุด 

 การขอรับเงินกู 1. เงินกูที่ไดรับอนุมัติ  ขอใหสหกรณฯ ทําแผนการใชเงินสงไปยัง ชสอ. ทั้งน้ี กําหนดรับเงินกูไมเกิน 6 เดือน

นับจากวันอนุมัติ หากพนกําหนดดังกลาวแลว สหกรณฯ ยังรับเงินกูไมครบถวน  ชสอ. มีความจําเปนตอง

สงวนสิทธ์ิในการจายเงินกู และหากสหกรณฯ มีความประสงคจะใชเงินกูโปรดย่ืนเอกสารขอกูไปใหม ซ่ึง 

ชสอ. ยินดีใหบริการแกสหกรณฯ ตามความประสงคตอไป 

  2. การขอรับเงินกูทุกคร้ังกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ กอนถึงวันรับเงินโดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 

   (1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 

   (2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสุดทางโทรสารเพ่ือประกอบการ

พิจารณาจายเงินกูภายในเวลา 14.00 น.) 

  3. ในการรับเงินกูทุกคร้ัง สหกรณตองถือหุนเพ่ิม ดังน้ี 

   (1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ 

   (2) ถือหุนเพ่ิมตามสวนจํานวนเงินกูที่ขอรับในอัตราการเพ่ิมหุนที่กําหนดตามระเบียบ ชสอ. วาดวยการใหเงินกู

แกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2560 ขอ 18 โดยกําหนดการถือหุนเพ่ิมสูงสุดไมเกินอัตรารอยละ 1 ของเงินกูที่ขอรับ 

ทั้งน้ี สําหรับโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสหกรณขนาดเล็กเทาน้ัน 

 การสงเงินชําระหนี้ สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บหรือชําระคืนกอนกําหนดไดตามสภาพคลองของสหกรณ โดย

แจงยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายใน

เวลา 14.00 น.) เพ่ือฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบี้ยที่ตองชําระ  การชําระหน้ีทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ. 

 คาธรรมเนียม 

 ในการโอนเงิน ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังน้ี 

  กรณีจายเงินกู  ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง 

  กรณีรับชําระหนี้ สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง 

  และเมื่อโอนชําระหน้ีแลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกคร้ังในการโอนเงิน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน  

สหกรณที่ใชบริการเงินกูพิเศษน้ี ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ. 

สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซ่ึงยินดีและพรอมที่จะอํานวยความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

***ดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ.พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพตางๆ  

    สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเคร่ือง Printer ไดทันที 

 

 

 

บริการดี     มีเฉลี่ยคืน     นึกถึงสินเช่ือ ชสอ. 

ฝายสินเชื่อ 

โทร. 0 2496 1199 ตอ 212 – 216, 223, 226 และ 227 

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941 
และหรือ รองผูจัดการใหญสายธุรกิจ โทร. 08 1829 7017 

 

30 มิถุนายน 2560 

 

  

http://www.fsct.com/





