
เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ

เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสำคัญ อีกทั้ง เพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ผู้กู้รายเดิมที่มีการกู้ยืมกับ ชสอ.ได้มีการลดต้นทุนโดยให้สามารถกู้สัญญา

ใหม่และหักกลบหน้ีเดิมได้ (หักกลบได้ไม่เกิน 50 % ของยอดที่ขอรับเงินกู้) ทั้งน้ี ต้องรับเงินใหม่เพ่ิมด้วย จึงเปิดบริการเงินกู้ระยะปานกลาง

โครงการพิเศษ 7  ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1) วงเงินกู้ เท่ากับทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองสูงสุดไม่เกินสัญญาละ 500 ล้านบาท  
 กู้ได้สหกรณ์ละ 2 สัญญา (ต้องกู้และมีแผนรับสัญญาแรกครบก่อนจึงจะขอรับเงินสัญญาที่ 2 ได้)  

 ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยืมประจำปีที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ  

 2) ระยะเวลาให้บริการ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 (ส่งเอกสารประกอบการขอกู้เงินครบถ้วนภายในวันที่      

30 มิถุนายน 2565 เพ่ือให้อนุมัติทันภายใน 31 กรกฎาคม 2565) 

 3) เงื่อนไขการกู้ (1) สหกรณ์ผู้กู้โครงการน้ี อาจมีหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 1.50 ของยอดลูกหน้ีทั้งสิ้น  

   (2) การกู้ตามโครงการน้ีให้เป็นรายการหักกลบสัญญากู้เดิมของ ชสอ.(หักกลบได้ไม่เกิน 50 %  ของยอด

ที่ขอรับเงินกู้) 

   (3) ภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันรับเงินกู้ หากประสงค์จะชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดทุกสัญญา จะต้อง

ชำระคืนสัญญาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำสุดตามลำดับก่อน จึงจะชำระคืนสัญญาอื่นได้ 

   (4) กำหนดให้รับเงินกู้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือนนับจากวันที่อนุมัติ 

 4) อัตราดอกเบ้ีย (1) กู้โดยใช้กรรมการดำเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ และหรือมีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระ 

    จำนองเป็นหลักประกัน  หรือกู้ไม่เกินค่าหุ้นไม่ต้องมีหลักประกัน 

    ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

 อัตราร้อยละ   2.70 ต่อปี  (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 
 (2) กู้โดยใช้ใบรับเงินฝากประจำ และหรือต๋ัวสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ 

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของใบรับเงินฝากประจำและหรือตั๋วสัญญา

ใช้เงินของ ชสอ.ที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้เป็นหลักประกัน (ณ วันขอกู้) บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี แต่ทั้งน้ี ต้อง

ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำสุดตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7  

  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป อัตราร้อยละ   2.70 ต่อปี  (ไม่มีเฉลี่ยคืน) 
  ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 
 5) กำหนดชำระคืน ชำระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียสูงสุดไม่เกิน 36 งวด 

   โดยกำหนดให้งวดที่ 1 – 35 ส่งชำระคืนเงินต้นงวดละ 1% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ

ชำระให้เสร็จสิ้นในงวดที่ 36 โดยสามารถกู้สัญญาใหม่มาหักกลบได้ 

 6) หลักประกัน (1) มีกรรมการดำเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ หรือ 

   (2) ใช้ใบรับเงินฝากประจำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. เป็นหลักประกันเงินกู้ โดย ชสอ. จะให้กู้

ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของใบรับเงินฝากประจำ และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินน้ัน หรือ 

   (3) มีอสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจำนอง และมีมูลค่าไม่น้อยกว่าจำนวนเงินกู้มาจำนองเป็นประกัน โดยชุมนุม

สหกรณ์ จะให้กู้ได้ในอัตราดังน้ี 

    (3.1) ที่ดินที่ว่างเปล่านำมาจำนองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินจากทาง

ราชการ หรือ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินซ่ึงประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่

ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

    (3.2) ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน นำมาจำนองเป็นประกันเงินกู้ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคา

ประเมินซ่ึงประเมินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    ทั้งน้ี กรณีขอกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ที่ถืออยู่ใน ชสอ.ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่า

หุ้น คณะกรรมการสามารถพิจารณาให้กู้โดยไม่มีหลักประกันได้กำหนดคำจำกัดความของกรณีกู้ไม่เกินค่าหุ้น คือ “การกู้ไม่เกินค่าหุ้นสหกรณ์ผู้กู้

ต้องไม่มีหน้ีกับ ชสอ.มาก่อน หรือกรณีมีหน้ีอยู่แล้วเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ำประกันให้หักลดยอดหน้ี ชสอ.คงเหลือและวงเงินกู้รอเบิก (ถ้าหาก

มี) ออกก่อนหากหน้ียังไม่เกินค่าหุ้นให้ถือว่าหุ้นส่วนที่เกินหน้ี ณ วันที่ขอกู้สามารถใช้สิทธิกู้ไม่เกินค่าหุ้นส่วนที่เกินหน้ีน้ันได้”  

 หลักเกณฑ์การกู้ไม่เกินค่าหุ้น 

กรณีที่ 1 ไม่มีหน้ีกับ ชสอ. 

 วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น  =  ค่าหุ้น x 90% 

กรณีที่ 2 มีหน้ีกับ ชสอ. 

วงเงินกู้ไม่เกินค่าหุ้น = (ค่าหุ้น x 90%) – หน้ี ชสอ. คงเหลือ* - วงเงินกู้รอเบิก** 

*  หน้ี ชสอ. คงเหลือ หมายถึง  หน้ี ชสอ. คงเหลือเฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ำประกัน 

** วงเงินกู้รอเบิก หมายถึง วงเงินกู้ที่อนุมัติแล้วรอทำสัญญาและหรือรอเบิกเงินกู้เฉพาะสัญญาที่ใช้บุคคลค้ำประกัน 
 



       7) การขอใช้บริการ สหกรณ์ที่ประสงค์ขอใช้บริการ กรุณาจัดส่งเอกสารประกอบการขอกู้ โดยกำหนดให้ส่งเอกสารตามประเภทหลักประกัน ดังน้ี 

ที่ รายการ 

กรณีใช ้ต๋ัว/เงินฝาก 

ชสอ.ค้ำ /กู้ไม่เกิน

มูลค่าหุ้น 

กรณีใช้กรรมการ

ดำเนินการค้ำ/

อสังหาริมทรัพย์ค้ำ 

1. คำขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)   

2. งบแสดงฐานะการเงินประจำปีที่มีผู้สอบบัญชีรับรองย้อนหลัง 1 ปี   

3. งบทดลอง (6 ช่อง) ย้อนหลัง 1 เดือน ก่อนย่ืนคำขอกู้   

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่มีมติอนุมัติให้กู้ยืมเงิน   

5. สำเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมประจำปี   

6. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. )  -  

7. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ.)   

8. สำเนาข้อบังคับสหกรณ์เก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์   
 ทั้งน้ี ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาคำขอกู้ 

 8) การทำสัญญาและหลักประกัน เมื่อได้รับอนุมัติวงเงินกู้  สหกรณ์จะต้องจัดทำสัญญา ดังน้ี 

 1. หนังสือสัญญากู้เงินระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 

 2. สัญญาค้ำประกันเงินกู้ (ตามแบบพิมพ์ของ ชสอ. ผู้ค้ำประกันแต่ละคนจัดทำคนละ 2 ชุด) 

 3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกันพร้อมรับรองสำเนาด้วย       

ตัวผู้ค้ำประกันเองคนละ 1 ชุด 

 9) การขอรับเงินกู้ 1. การขอรับเงินกู้ทุกคร้ังกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนถึงวันรับเงิน โดยปฏิบัติตาม

ขั้นตอน ดังน้ี 

    (1) แจ้งยืนยันการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา 12.00 น.) 

    (2) แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือโดยลงนามตามข้อบังคับพร้อมประทับตราและแนบงบ

ทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสารเพ่ือประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ (ภายในเวลา 14.00 น.) 

   2. ในการรับเงินกู้ทุกคร้ัง สหกรณ์ต้องถือหุ้นเพ่ิม ดังน้ี 

 (1) ถือหุ้นให้ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ 

 (2) ถือหุ้นเพ่ิมตามส่วนจำนวนเงินกู้ที่ขอรับในอัตราการเพ่ิมหุ้นที่กำหนดตามระเบียบ ชสอ. ว่าด้วย

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก พ.ศ.2565 ข้อ 18 โดยกำหนดการถือหุ้นเพ่ิมสูงสุดไม่เกินอัตรา

ร้อยละ 1 ของเงินกู้ที่ขอรับ ทั้งน้ี สำหรับเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 เท่าน้ัน 

 10) การส่งเงินชำระหนี้ สหกรณ์สามารถส่งชำระขั้นต่ำตามยอดที่เรียกเก็บ ส่วนการชำระคืนก่อนกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไข

ของโครงการ โดยแจ้งยืนยันการชำระคืนทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อน

ถึงวันชำระเงิน (ภายในเวลา 14.00 น.) เพ่ือฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบี้ยที่ต้องชำระการชำระหน้ีทำ

ได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชสอ. 

 11) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน   ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังน้ี 

   กรณีจ่ายเงินกู้ ชสอ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทุกคร้ัง 

   กรณีรับชำระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง และเมื่อโอนชำระหน้ี

แล้วกรุณาแจ้งให้ ชสอ. ทราบทุกคร้ังในการโอนเงิน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ

ยอดเงินโอน  

บริการเงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 น้ี กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ดังน้ัน ปลายปีไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 

สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ ชสอ. ซ่ึงยินดีและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่สหกรณ์ใน

ทุกๆ ด้าน ***ดาวน์โหลดแบบพิมพ์ของ ชสอ.พร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูลได้ที่ www.fsct.com โดยแบบพิมพ์ต่างๆ สามารถกรอก

ข้อมูลและพิมพ์ผ่านเคร่ือง Printer ได้ทันที 
 ฝ่ายสินเชื่อ 

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

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไม่ได้รับความสะดวกในการให้บริการ กรุณาแจ้ง 
ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941 
และหรือ รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ โทร. 09 9356 4997 

 
23 กุมภาพันธ์ 2565 

เงินกู้ระยะปานกลางโครงการพิเศษ 7 หน้า 2 
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