
โครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย ์
 

1. ความเป็นมา 

  ในปีบญัช ี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จาํกดั (ชสอ.) ได้เปิดบรกิารโครงการสนิเชื่อเพื่อ

พฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยข์ึน้ครัง้แรก เพื่อให้สมาชกิสหกรณ์ที่ต้องการสร้างรายได้เพิม่จากอาชพีเสรมิแต่

ยงัขาดแคลนทุนทรพัย์ทีจ่ะนําไปเสรมิสรา้งองคค์วามรูใ้นอาชพีเสรมิทีส่นใจรวมทัง้ขาดแคลนเงนิลงทุนเพื่อประกอบกิจการ 

ในปีบญัช ี 2564 ชสอ. เห็นว่าโครงการดงักล่าวยงัมคีวามต้องการใชบ้รกิารจากสมาชกิสหกรณ์อยู่ จงึไดร่้วมมอืกบัสหกรณ์

สมาชกิของ ชสอ. จดัโครงการสนิเชื่อเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยข์ึน้อกีครัง้ เพื่อให้ต่อยอดกบัโครงการ

แรก และเป็นการชว่ยเหลอืพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยใ์หเ้พิม่ขึน้ต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์

  เพื่อช่วยเหลอืสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ผู้ประสงค์สรา้งรายไดเ้พิม่จากอาชพีเสรมิไดม้เีงนิกู้อตัราดอกเบีย้ตํ่าจะ

ได้มเีงนิทุนนําไปใช้ประกอบอาชพีเสรมิทีส่นใจต่อไป 

3. วิธีการดาํเนินโครงการ 

  ชสอ. ใหเ้งนิกูแ้ก่สหกรณ์สมาชกิเพื่อนําไปบรกิารเงนิกูใ้หแ้ก่สมาชกิของสหกรณ์ตามวตัถุประสงคโ์ครงการ ทัง้น้ี 

การพจิารณาวงเงนิกูใ้หแ้ก่สมาชกิสหกรณ์ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบยีบ และหลกัเกณฑก์ารพจิารณาของสหกรณ์นัน้ๆ  

4. วงเงินกู้ 

  4.1 ชสอ.ไดจ้ดัสรรวงเงนิกูร้วมสาํหรบัโครงการน้ีในเบือ้งตน้ จาํนวน 500 ลา้นบาท โดยจะพจิารณาคาํขอกูท้ีส่่ง

เอกสารครบถว้นเรยีงตามลําดบัจนครบวงเงนิกูท้ีไ่ดจ้ดัสรรไว ้

  4.2 วงเงนิกูข้องแต่ละสหกรณ์จะเท่ากบัวงเงนิกูร้วมของสมาชกิสหกรณ์ซึง่มคีวามประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการทัง้น้ี 

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 20 ล้านบาท โดยแต่ละสหกรณ์จดัทาํโครงการเงนิกูใ้หส้มาชกิกูไ้ดร้ายละไม่เกนิ 1 แสนบาท 

  ทัง้น้ี วงเงนิกูต้ามขอ้ 4.2 เมือ่รวมหน้ีสนิจากการกูย้มืเดมิของสหกรณ์สมาชกิแลว้ จะตอ้งไม่เกนิวงเงนิกูย้มืประจาํปี

ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ใหค้วามเหน็ชอบ 

5. อตัราดอกเบีย้ (แบบไม่มีเฉล่ียคืน)    

  ร้อยละ 2.70 ต่อปี  โดย ชสอ. ขอความกรุณาสหกรณ์สมาชกิคดิดอกเบีย้จากสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยผ์ูป้ระสงค์

สรา้งรายไดเ้พิม่จากอาชพีเสรมิในอตัราไม่เกินร้อยละ 3.50 ต่อปี 

6. ระยะเวลาชาํระคืน 

  ชาํระคนืไม่เกนิ 60 เดอืน โดยมรีะยะเวลาปลอดเงนิตน้ 5 เดอืนแรก 

7.   หลกัประกนั 

  7.1 มกีรรมการดาํเนินการทัง้คณะคํ้าประกนัเป็นรายบุคคล หรือ 

  7.2 ใชต้ัว๋สญัญาใชเ้งนิ และหรอืใบรบัเงนิฝากประจาํของ ชสอ.เป็นหลกัประกนัเงนิกู ้ ชสอ.จะใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 

90 ของตัว๋สญัญาใชเ้งนิ และหรอืใบรบัเงนิฝากประจาํนัน้  

  ทัง้น้ี กรณีขอกู้เงนิไม่เกนิมูลค่าหุน้ของสหกรณ์ทีถ่อือยู่ใน ชสอ.ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของมลูค่าหุน้ และคณะกรรมการ

สามารถพจิารณาใหกู้โ้ดยไม่มหีลกัประกนัได ้

8. การขอใช้บริการ 

  สหกรณ์สมาชกิทีป่ระสงคข์อใชบ้รกิาร กรุณาจดัส่งเอกสารประกอบการขอกูไ้ปยงั ชสอ. ดงัน้ี 

  8.1 คาํขอกูเ้งนิ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 

  8.2  โครงการเงนิกูเ้พื่อช่วยเหลอืสมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัยผ์ูป้ระสงคส์รา้งรายไดเ้พิม่จากอาชพีเสรมิ 

   (สหกรณ์จดัทาํโครงการเงนิกูท้ีจ่ะใหส้มาชกิขอกูก้บัสหกรณ์) 

  8.3  งบแสดงฐานะการเงนิประจาํปีทีม่ผีูส้อบบญัชรีบัรองยอ้นหลงั 1 ปี 

  8.4 งบทดลอง (6 ช่อง) ยอ้นหลงั 1 เดอืน ก่อนยื่นคาํขอกู ้



  8.5 รายงานการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ทีม่มีตใิหกู้ย้มืเงนิ 

  8.6 สาํเนาหนังสอืของนายทะเบยีนสหกรณ์ทีใ่หค้วามเหน็ชอบวงเงนิกูย้มืประจาํปี 

  8.7 รายชื่อและลายมอืชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบนั (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 

                   เอกสารตามขอ้ 8.7 ใชเ้ฉพาะกรณีคํ้าประกนัโดยกรรมการดาํเนินการทัง้คณะ 

  8.8 บตัรตวัอย่างลายมอืชื่อผูม้อํีานาจลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์  (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 

  8.9 สาํเนาขอ้บงัคบัสหกรณ์เกีย่วกบัการลงลายมอืชื่อแทนสหกรณ์ 

  ทัง้น้ี ขอความร่วมมอืจากสหกรณ์ในการจดัส่งเอกสารใหค้รบถว้นเพื่อความรวดเรว็ในการพจิารณาคาํขอกู ้

9. การทาํสญัญาและหลกัประกนั เมื่อไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกู ้สหกรณ์จะตอ้งจดัทาํสญัญาดงัน้ี 

  9.1 หนังสอืสญัญากูเ้งนิ  (ชสอ.จดัเตรยีมและเสนอสหกรณ์ลงนาม) 

  9.2 สญัญาคํ้าประกนัเงนิกู้ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.ผูค้ํ้าประกนัแต่ละคนจดัทําคนละ 2 ชุด) 

10. การขอรบัเงินกู ้

  การขอรบัเงนิกูทุ้กครัง้กรุณาแจง้ล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วนัทาํการ ก่อนถงึวนัรบัเงนิพรอ้มส่งเอกสาร โดยปฏบิตัติาม

ขัน้ตอน ดงัน้ี 

  10.1 แจง้ยนืยนัการรบัเงนิกูท้างโทรศพัทก์บัฝ่ายสนิเชื่อ 

  10.2 แจง้ความประสงคร์บัเงนิกูเ้ป็นหนังสอืพรอ้มแนบงบทดลองเดอืนล่าสุด 

  10.3 ส่งทะเบยีนสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยท์ีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ (ตามแบบพมิพข์อง ชสอ.) 

  10.4 ส่งสาํเนารายงานการประชุมครัง้ทีม่มีตอินุมตัเิงนิกูใ้หส้มาชกิตามรายชื่อขอ้ 10.3 กูเ้งนิจากสหกรณ์ตามโครงการ

พฒันาคุณภาพชวีติ โดยระบกุารอนุมตัเิงนิกูใ้หส้มาชกิรายใด พรอ้มวงเงนิทีอ่นุมตั ิ

  โดยจดัส่งเอกสารตามขอ้ 10.2 – 10.4 ทางโทรสารเพื่อประกอบการพจิารณาจ่ายเงนิกู ้

11. การส่งเงินชาํระหน้ี 

  สหกรณ์สามารถส่งชาํระขัน้ตํ่าตามยอดทีเ่รยีกเกบ็หรอืชาํระคนืก่อนกําหนดไดต้ามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจง้

ยนืยนัการชาํระคนืทางโทรศพัทก์บัฝ่ายสนิเชื่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัทาํการก่อนถงึวนัชาํระเงนิ (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อ

ฝ่ายสนิเชื่อจะไดแ้จง้ยอดดอกเบีย้ทีต่อ้งชาํระ การชาํระหน้ีทาํไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บญัช ีชสอ. 

12. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิแยกตามกรณี ดงัน้ี 

  กรณีจ่ายเงินกู้  ชสอ. เป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ 

  กรณีรบัชาํระหน้ี สหกรณ์ผูกู้เ้ป็นฝ่ายรบัผดิชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครัง้ 

  และเมื่อโอนชาํระหน้ีแลว้กรุณาแจง้ให ้ชสอ. ทราบทุกครัง้ในการโอนเงนิ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงนิโอน  

13.ยกเว้น การถือหุ้นเพ่ิมหากสหกรณ์ถือหุ้นเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ ชสอ.แลว้ 

14.การติดตามผลการดาํเนินงานโครงการ 

  ชสอ.อาจมกีารตดิตามผลการดาํเนินงานโครงการสนิเชื่อเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย ์ โดยขอ

เขา้เยีย่มชมโครงการเพื่อเป็นองคค์วามรูแ้ละนําไปเผยแพร่แก่สมาชกิสหกรณ์รายอื่นต่อไป 

  ทัง้น้ี เปิดใหบ้รกิารตัง้แตว่นัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

  สนใจใชบ้รกิารเงนิกูแ้ละตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถาม เจา้หน้าที ่ชสอ. ซึง่ยนิดแีละพรอ้มทีจ่ะอํานวย

ความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุกๆ ดา้น 

 

 
 

 
 
 

 

ฝ่ายสินเช่ือ 

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

โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188 

หากไม่ได้รบัความสะดวกในการให้บริการ กรณุาแจ้ง 

ประธานกรรมการ โทร. 08 9443 6941 

และหรือ รองผู้จดัการใหญส่ายธรุกิจ โทร. 09 9356 4997 
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*********************************** 

 

  วนัที.่..........เดอืน...............................พ.ศ............... 

 

  สหกรณ์ออมทรพัย.์.........................................................................................................................จาํกดั 

มคีวามประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการสนิเชื่อเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย ์กบั ชสอ.และขอแจง้ขอ้มลูทะเบยีน

สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยผ์ูป้ระสงคส์รา้งรายไดเ้พิม่จากอาชพีเสรมิ ซึง่ประสงคเ์ขา้ร่วมโครงการฯ  รวม ..........................คน 

รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ย รวม .............แผ่น 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 

 ลงชื่อ............................................................. 

  (............................................................) 

 ตําแหน่ง........................................................... 

 ผูใ้หข้อ้มลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผ่นที.่........... 



 

ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยท่ี์เขา้ร่วม 
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โดยความร่วมมอืระหวา่ง ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก 

*********************************** 

 

ท่ี ช่ือ – นามสกลุ 
เลขท่ี

สมาชิก 
ช่ือโครงการท่ีขอกู้ 

จาํนวนเงินท่ีสหกรณ์ 

อนุมติัให้กู้ (บาท) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ลงชื่อ.......................................................... 

                                    

                                                                                                             (.....................................................) 

                  

                                                                                                    ตําแหน่ง.................................................. 

             

                                                                                                        ผูใ้หข้อ้มลู 


