
โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณท่ีมีหน้ีหลายทาง 
 

1. ความเปนมา 

  ดวยปจจบุันมีสมาชิกสหกรณในหลายพื้นที่หลายอาชีพบางสวนยังคงมีภาระหน้ีสินหลายทาง เน่ืองมาจากคาครองชีพ

ที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับอาจมภีาระคาใชจายดานครอบครัว ดานการศึกษาบุตร ดานที่อยูอาศยั ดานการคํ้าประกันทีต่องชําระ

หน้ีแทนผูกู และอ่ืนๆ ที่จําเปนอีกหลายประการ ทําใหตองใชบริการเงินกูจากหลายทาง สงผลใหมีภาระการสงชําระหน้ีหลายทาง

รวมกันคอนขางสูง ไมเพียงพอตอการชําระหน้ีเจาหน้ีไดครบทุกราย สมาชิกสหกรณบางรายที่ประสบปญหาดังกลาวอยางตอเน่ือง 

เมื่อเกษียณอายุการทํางานแลวเงินไดรายเดือนลดลง จึงยังมีหน้ีหลายทางคงเหลือไมจบส้ิน อีกทั้งการสรางรายไดจากการประกอบ

อาชีพเสริมหรือวิชาชีพอาชีพอิสระตางๆ คอนขางยากลําบากโดยเฉพาะในภาวะทีม่ีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงผล

กระทบตอสหกรณออมทรัพยซ่ึงเปนสมาชิกของชมุนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) ที่มีการใหเงินกูแก

สมาชิกสหกรณรายน้ันเกิดหน้ีทีไ่มกอใหเกิดรายไดเพิม่ขึ้น ดังน้ันเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ชสอ. จึงไดจัดใหมโีครงการสินเชื่อ

เพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณทีม่ีหน้ีหลายทางขึ้น โดยรวมกับสหกรณสมาชิกของ ชสอ. ดําเนินโครงการรวมหน้ีสมาชิกสหกรณ

ที่มีหน้ีหลายทางในอัตราดอกเบีย้ต่ํา เพื่อเปนการแบงเบาภาระการชําระหน้ี และชวยเหลือใหสมาชิกมเีงินเหลือพอเพียงในการ

ดํารงชีพตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

  เพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่มหีน้ีหลายทางและเงินไดรายเดือนไมพอหักชําระหน้ี หรือหักชําระหน้ีเงินตน

ไดเพียงเล็กนอย จะไดกูเงินเพือ่รวมหน้ีในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาปกต ิ และยงัคงมีเงินไดรายเดือนเพียงพอตอการชําระหน้ี หรือ

ชําระหน้ีเงินตนไดเพิม่ขึ้นทําใหภาระหน้ีสินลดลงเร็วขึ้นและไมเปนภาระผูค้ําประกัน นําไปสูคุณภาพชวีิตที่ดีและมคีวามสุขอยางพอเพยีง  

อีกทั้งสหกรณสมาชิกของ ชสอ.มีการรับชําระหน้ีจากสมาชิกสหกรณไดครบถวน ชวยลดการเกิดหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได 

 

3. วิธีการดําเนินโครงการ 

  ชสอ. ใหเงินกูแกสหกรณสมาชิกเพื่อนําไปบริการเงินกูใหแกสมาชิกของสหกรณตามวัตถุประสงคโครงการ ทัง้น้ี การ

พิจารณาวงเงินกูใหแกสมาชิกสหกรณใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑการพิจารณาของสหกรณน้ันๆ โดยสหกรณ

ตองใหสมาชิกผูกูยินยอมเปดเผยขอมูลภาระหน้ีสินตางๆ ที่มทีกุแหงใหสหกรณและ ชสอ.ทราบดวย เพื่อประเมินผลโครงการวา

สมาชิกที่เขารวมโครงการ ไดรับการแกไขปญหาหน้ีสินที่มีไดอยางเปนรูปธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้นจริง  

 

4. วงเงินกู 

  4.1 ชสอ.ไดจัดสรรวงเงินกูรวมสําหรับโครงการน้ีในเบื้องตน จํานวน 3,000 ลานบาท โดยจะพจิารณาคําขอกูที่สง

เอกสารครบถวนเรียงตามลําดับจนครบวงเงินกูที่ไดจัดสรรไว 

  4.2 วงเงินกูของแตละสหกรณจะเทากับวงเงินกูรวมของสมาชิกสหกรณซ่ึงมีความประสงคเขารวมโครงการทั้งน้ี 

วงเงินกูสูงสุดไมเกินสหกรณละ 200 ลานบาท โดยแตละสหกรณจัดทําโครงการเงินกูใหสมาชิกแตละรายกูไดเทากับหน้ีที่มี

ของสมาชิกรวมทั้งหมดแตไมเกินขอบังคับ ระเบียบ และหลักเกณฑการพิจารณาของสหกรณน้ันๆ 

  ทั้งน้ี วงเงินกูตามขอ 4.2 เมื่อรวมหน้ีสินจากการกูยมืเดิมของสหกรณสมาชิกแลว จะตองไมเกินวงเงินกูยมืประจําป

ที่นายทะเบยีนสหกรณใหความเห็นชอบ 

 

5. อัตราดอกเบี้ย (แบบไมมีเฉลีย่คืน)    

  รอยละ 2.70 ตอป  โดย ชสอ. ขอความกรุณาสหกรณสมาชิกคิดดอกเบี้ยจากสมาชิกสหกรณออมทรัพยผูกูในอัตรา

ไมเกินรอยละ 4 ตอป  

 



6. ระยะเวลาชําระคืน 

  ชําระคืนไมเกิน 120 เดือน (สงเงินตนและดอกเบี้ย) 

 

7.   หลักประกัน 

  7.1 มีกรรมการดําเนินการทั้งคณะค้าํประกันเปนรายบุคคล หรือ 

  7.2 ใชตัว๋สัญญาใชเงิน และหรือใบรับเงินฝากประจําของ ชสอ.เปนหลักประกันเงินกู ชสอ.จะใหกูไดไมเกินรอยละ 

90 ของตัว๋สัญญาใชเงิน และหรือใบรับเงินฝากประจําน้ัน  

  ทั้งน้ี กรณีขอกูเงินไมเกินมูลคาหุนของสหกรณที่ถืออยูใน ชสอ.ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 ของมูลคาหุน และคณะกรรมการ

สามารถพิจารณาใหกูโดยไมมหีลักประกันได 

 

8. การขอใชบริการ 

  สหกรณสมาชิกที่ประสงคขอใชบริการ กรุณาจัดสงเอกสารประกอบการขอกูไปยัง ชสอ. ดังน้ี 

  8.1 คําขอกูเงิน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.) 

  8.2 โครงการรวมหน้ีสมาชิกสหกรณที่มีหน้ีหลายทางในอัตราดอกเบี้ยต่ํา (สหกรณจัดทําโครงการเงินกูที่จะใหสมาชิก

ขอกูกับสหกรณ) 

  8.3 งบแสดงฐานะการเงินประจําปทีม่ีผูสอบบัญชีรับรองยอนหลัง 1 ป 

  8.4 งบทดลอง (6 ชอง) ยอนหลัง 1 เดือน กอนยื่นคําขอกู 

  8.5 รายงานการประชมุคณะกรรมการดําเนินการสหกรณที่มีมตใิหกูยืมเงิน 

  8.6 สําเนาหนังสือของนายทะเบยีนสหกรณที่ใหความเห็นชอบวงเงนิกูยืมประจําป 

  8.7 รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณชุดปจจุบัน (ตามแบบพิมพของ ชสอ.) 

   เอกสารตามขอ 8.7 ใชเฉพาะกรณีค้ําประกันโดยกรรมการดําเนินการทั้งคณะ 

  8.8 บัตรตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ  (ตามแบบพิมพของ ชสอ.) 

  8.9 สําเนาขอบังคับสหกรณเก่ียวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ 

  ทั้งน้ี ขอความรวมมือจากสหกรณในการจัดสงเอกสารใหครบถวนเพื่อความรวดเร็วในการพจิารณาคําขอกู 

 

9. การทําสญัญาและหลักประกัน เมื่อไดรับอนุมัตวิงเงินกู สหกรณจะตองจัดทําสัญญาดังน้ี 

  9.1 หนังสือสัญญากูเงิน  (ชสอ.จัดเตรียมและเสนอสหกรณลงนาม) 

  9.2 สัญญาค้ําประกันเงินกู (ตามแบบพิมพของ ชสอ.ผูคํ้าประกันแตละคนจัดทําคนละ 2 ชุด) 

 

10. การขอรับเงินกู 

  ขอรับเงินกูใหเสร็จส้ินภายใน 2 เดือนนับจากวันที่อนุมตัิ การขอรับเงินกูทุกคร้ังกรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 3 วัน

ทําการ กอนถึงวันรับเงินพรอมสงเอกสาร โดยปฏิบัตติามขั้นตอน ดังน้ี 

  10.1 แจงยืนยันการรับเงินกูทางโทรศพัทกับฝายสินเชื่อ 

  10.2 แจงความประสงครับเงินกูเปนหนังสือพรอมแนบงบทดลองเดือนลาสุด 

  10.3 สงทะเบียนสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่เขารวมโครงการฯ (ตามแบบพมิพของ ชสอ.) 

  10.4 สงสําเนารายงานการประชุมคร้ังที่มีมติอนุมัติเงินกูใหสมาชิกตามรายชื่อขอ 10.3 กูเงินจากสหกรณตามโครงการ

รวมหน้ีสมาชิกสหกรณที่มหีน้ีหลายทาง โดยระบุการอนุมตัิเงินกูใหสมาชิกรายใด พรอมวงเงินที่อนุมัตแิละอัตราดอกเบี้ย 

  โดยจัดสงเอกสารตามขอ 10.2 – 10.4 ทางโทรสารเพื่อประกอบการพิจารณาจายเงินกู 

 

 



11. การสงเงินชําระหน้ี 

  สหกรณสามารถสงชําระขั้นต่ําตามยอดที่เรียกเก็บหรือชําระคืนกอนกําหนดไดตามสภาพคลองของสหกรณ โดยแจง

ยืนยันการชําระคืนทางโทรศัพทกับฝายสินเชื่อลวงหนาอยางนอย 1 วันทําการกอนถึงวันชําระเงนิ (ภายในเวลา 14.00 น.) เพื่อ

ฝายสินเชื่อจะไดแจงยอดดอกเบีย้ที่ตองชําระ การชําระหน้ีทําไดโดยโอนเงินเขาบัญชี ชสอ. 

 

12. คาธรรมเนียมในการโอนเงิน ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนเงินแยกตามกรณี ดังน้ี 

  กรณีจายเงินกู  ชสอ. เปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง 

  กรณีรับชําระหน้ี สหกรณผูกูเปนฝายรับผิดชอบคาธรรมเนียมในการโอนทุกคร้ัง 

  และเมื่อโอนชําระหน้ีแลวกรุณาแจงให ชสอ. ทราบทุกคร้ังในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบยอดเงินโอน  

 

13.ยกเวน การถือหุนเพิ่มหากสหกรณถือหุนเปนไปตามขอบังคับของ ชสอ.แลว 

 

14.การติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

  ชสอ.อาจมีการติดตามผลการดําเนินงานโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณที่มหีน้ีหลายทาง โดยสหกรณ

รายงานความคืบหนาของโครงการ หรือ ชสอ.อาจขอเขาเยี่ยมสหกรณสมาชิกเพื่อประเมินผลโครงการวาสมาชิกที่เขารวมโครงการ 

ไดรับการแกไขปญหาหน้ีสินทีม่ไีดอยางเปนรูปธรรมและมคีุณภาพชีวติที่ดีขึ้นจริง  

 

  ทั้งน้ี เปดใหบริการตั้งแตวันที่ 17 มกราคม 2565 

 

  สนใจใชบริการเงินกูและตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอสอบถาม เจาหนาที่ ชสอ. ซ่ึงยินดีและพรอมที่จะอํานวย

ความสะดวกแกสหกรณในทุกๆ ดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
   โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณที่มีหนีห้ลายทาง หนา 2 

ฝายสินเชือ่ 

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. 09 9356 4997 
                               

13  พฤษภาคม  2565 

 

 

 

 



โครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณท่ีมีหน้ีหลายทาง 
 

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

 

  วันที่...........เดือน...............................พ.ศ............... 

 

  สหกรณออมทรัพย..........................................................................................................................จํากัด 

มีความประสงคเขารวมโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณที่มีหน้ีหลายทาง กับ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศ

ไทย จํากัด (ชสอ.) และขอแจงขอมูลทะเบยีนสมาชิกสหกรณ ซ่ึงประสงคเขารวมโครงการฯ รวม .....................................คน 

รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย รวม ............................. แผน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

 

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

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

 ตําแหนง........................................................... 

 ผูใหขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่............ 

 

ทะเบียนสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่เขารวม 

โครงการสินเช่ือเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณที่มีหน้ีหลายทาง 

โดยความรวมมอืระหวาง ชสอ. และสหกรณสมาชิก 

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

 

ที่ ชื่อ – นามสกุล 
เลขที่

สมาชิก 

จํานวนเงินที่สหกรณ 

อนุมัติใหกู (บาท) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 รวมเปนเงิน   

 

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

                                    

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

                  

                                                                                                    ตําแหนง.................................................. 

             

                                                                                                        ผูใหขอมูล 
 


