


โครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหน้ีสถาบันการเงินอื่น 
 ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีความประสงคท่ีจะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. ท่ีมี

อยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพื่อใหเกิดประโยชนแกสหกรณสมาชิกเปนสําคัญ และเพื่อเปนการแบงเบาภาระดอกเบี้ยจาย

ของสหกรณอีกทางหนึ่งดวยจึงไดจัดใหมีโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืนขึ้น ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

  อัตราดอกเบ้ีย* ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  

                       ปจจุบันอัตรารอยละ  4.60  ตอป (อัตราดอกเบ้ียเงินกูสุทธิรอยละ 4.43 ตอป) 

  วงเงินกู เทากับทุนเรือนหุนบวกทุนสํารองของสหกรณ แตไมเกิน 500 ลานบาท   

   ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับฐานะการเงินและวงเงินกูยืมประจาํปท่ีนายทะเบียนสหกรณ เห็นชอบ  

   กูไดสหกรณละ 1 สัญญา  

                    เงื่อนไขการกู (1) เพื่อชําระหน้ีสถาบันการเงินอ่ืนเทาน้ัน ท้ังนี้ สหกรณผูกูตองสงหลักฐานการ 

       ชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ให ชสอ.ภายหลังการรับเงินกูดวย 

                  เงื่อนไขการกู (2) สหกรณผูกูโครงการนี้ อาจมีหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายไดจากการใหสมาชิกกูไดแต 

        ตองไมเกินรอยละ 3 ของยอดลูกหนี้ท้ังสิ้น 

                  เงื่อนไข (3) การกูตามโครงการนี้ใหเปนรายการกูใหมเทานั้น ไมใหเปนรายการหักกลบ 

        สัญญากูเดิมของ ชสอ. 

                  เงื่อนไข (4) ภายใน 6 เดือนนบัต้ังแตวันรับเงินกูสหกรณตองไมชําระคืนเงินกูใหกับชสอ. 

                                                       กอนกําหนดทุกสัญญา ท้ังนี้ หากมีชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทุกสัญญา  

                                                       ชสอ.คิดเบี้ยปรับรอยละ 5 ของยอดเงินท่ีชําระกอนกําหนด 

  กําหนดชําระคืน ชําระคืนเปนงวดรายเดือนสูงสุดไมเกิน 72 เดือน โดยสงเงินตนพรอมดอกเบ้ีย 

  หลักประกัน (1)  มีกรรมการดําเนินการท้ังคณะเปนผูคํ้าประกันเงินกู  หรือ 

    (2) ใชใบรับเงินฝากประจํา และหรือต๋ัวสัญญาใชเงินของ ชสอ. เปนหลักประกันเงินกู 

ชสอ. จะใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจาํ และหรือต๋ัวสัญญาใช

เงินนั้น 

  การขอใชบริการ สหกรณท่ีประสงคขอใชบริการ  กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกู โดยกําหนดให 

   สงเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังนี ้

ที่ รายการ 
กรณีใช เงินฝาก / 

ต๋ัวฯ ชสอ.คํ้า 

กรณีใชกรรมการ

ดําเนินการคํ้า 

1. คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

2. งบแสดงฐานะการเงินประจาํปท่ีมีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป   

3. งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู   

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณท่ีมีมติอนุมัติใหกูยืมเงิน   

5. สําเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณท่ีใหความเห็นชอบวงเงินกูยืมประจําป   

6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ. )  -  

7. บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ (ตามแบบพิมพของ ชสอ.)   

8. สําเนาขอบังคับสหกรณเก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ   

                   ท้ังนี้ ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาคําขอกู 

*อัตราดอกเบี้ยสุทธิคํานวณจากอัตราดอกเบี้ยปจจุบัน – อัตราเงินเฉลี่ยคืน (ปบัญชี 2557 อัตราเงินเฉลี่ยคืน 3.80%) 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิ = อัตราดอกเบี้ยเงินกู – (อัตราดอกเบี้ยเงินกู x อัตราเงินเฉลี่ยคืน) 

   = 4.60 - (4.60 x 3.80%) 

   = 4.43% 



  การทําสัญญาและ 

  หลักประกัน  เมื่อไดรับอนุมัติวงเงินกู  สหกรณจะตองจัดทําสัญญา ดังนี ้

   1. หนังสือสัญญากูเงินโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบนัการเงินอ่ืน 

(ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม) 

   2. สัญญาคํ้าประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ. ผูคํ้าประกันแตละคน 

    จัดทําคนละ 2 ชุด) 

   3. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูคํ้าประกัน 

    พรอมรับรองสําเนาดวยตัวผูคํ้าประกันเองคนละ  1 ชุด 

  การขอรับเงินกู 1. เงินกูท่ีไดรับอนุมัติ  ขอใหสหกรณฯ ทําแผนการใชเงินสงไปยัง ชสอ. ท้ังนี้ 

กําหนดรับเงินกูภายใน 15 วันนบัแตวันท่ีไดรับอนุมัติ หากพนกําหนดดังกลาวแลว 

สหกรณฯ ยังรับเงินกูไมครบถวน  ชสอ. มีความจําเปนตองสงวนสิทธิใ์นการ

จายเงินกู  

 2. การขอรับเงินกูทุกครั้งกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการ กอนถึงวันรับ

เงินโดยปฏบิัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

  (1) แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 

  (2) แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสดุ

ทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกูภายในเวลา 14.00 น.) 

 3. ในการรับเงินกูทุกครั้ง สหกรณตองถือหุนเพิ่ม ดังนี้ 

  (1) ถือหุนใหครบตามเกณฑในขอบังคับ 

  (2) ถือหุนเพิ่มตามสวนจํานวนเงินกูท่ีขอรับในอัตราการเพิ่มหุนท่ีกําหนด 

   ตามระเบียบ ชสอ. วาดวยการใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก พ.ศ.2558 ขอ 18 

   โดยกําหนดการถือหุนเพิ่มสูงสุดไมเกินอัตรารอยละ 1 ของเงินกูท่ีขอรับ  

                                                                       ท้ังนี้ สําหรับโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน เทานั้น 

  การสงเงินชําระหน้ี สหกรณสามารถสงชําระขั้นตํ่าตามยอดท่ีเรียกเก็บ ท้ังนี้ การชําระคืนกอนกําหนด

สามารถทําไดตามสภาพคลองของสหกรณแตตองหลังจาก 6 เดือนนับต้ังแตวันรับเงินกูแลว โดยแจงยืนยันการชําระคืนทาง

โทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อฝายสินเชื่อจะไดแจงยอด

ดอกเบี้ยท่ีตองชําระ  การชําระหนี้ทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ. 

  คาธรรมเนียมในการโอนเงิน  ชสอ. เปนฝายรบัผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังนี ้

  กรณีจายเงินกู  ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง 

   กรณีรับชําระหน้ี สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง 

และเม่ือโอนชําระหนีแ้ลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน  

 สหกรณท่ีใชบริการเงินกูโครงการพิเศษนี้ ปลายปมีสิทธิไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนที่ทําธุรกิจกับ ชสอ. 

 สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาท่ี ชสอ. ซึ่งยินดีและพรอมท่ีจะ

อํานวยความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน 

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

    สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเคร่ือง Printer ไดทันที 

 

บริการดี     มีเฉลี่ยคืน     นึกถึงสินเช่ือ ชสอ. 

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

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไมไดรับความสะดวกในการใหบริการ กรุณาแจง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 1432 5791 
และหรือ ผูจัดการใหญ โทร. 08 1942 3282 

24 สิงหาคม 2558 

 

http://www.fsct.com/

