
บริการเงินให้กู ้
 
  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด (ชอสธ.)  ให้ บริการเงินใหกู้้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมและเป็นธรรม  เพ่ือให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์ในการรักษาสภาพคล่อง
และเป็นเงินหมุนเวียนให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ 
  การพิจารณาให้เงินกู้แก่สหกรณ์ ชอสธ. จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับเหตุผลความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาให้เงินกู้ยืมแก่สหกรณ์ ดังนี้ 
   

- อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของ ชอสธ.  
- วงเงินกู้  ผู้กู้แต่ละรายสามารถกู้ได้ไมเ่กินร้อยละ ๒๐ ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของชุมนุม

สหกรณ ์ ขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและวงเงินกู้ยืมประจ าปีที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ กู้ได้สหกรณ์ละ ๑ 
สัญญา 

- ก าหนดส่งช าระคืน โดยส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย 
- เงินกู้ระยะสั้น    เป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน ๑๒ เดือน 
- เงินกู้ระยะกลาง เป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน ๖๐ เดือน 
- เงินกู้ระยะยาว   เป็นงวดรายเดือนสูงสุดไม่เกิน ๘๐ เดือน 
ทั้งนี้ ชอสธ. จะจัดท าตารางการช าระหนี้เป็นงวดรายเดือน เพ่ือให้สหกรณ์จัดส่งเงินให้ตามตารางซึ่งจะช่วย

ให้สหกรณ์วางแผนการเงินได้อย่างเหมาะสม 
- ขอรับเงินกู้ได้ทั้งจ านวนหรือแบ่งรับเป็นงวดๆ ได้ภายใน ๖ เดือน นับจากวันอนุมัติ หากพ้นก าหนด

ดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ยังรับเงินกู้ไม่ครบถ้วน และหากสหกรณ์ฯ ยังมีความประสงค์จะใช้เงินกู้อยู่ โปรดยื่นเอกสาร
ขอกู้ใบใหม่ ซึ่ง ชอสธ. ยินดีให้บริการแก่สหกรณ์ฯ ตามความประสงค์ต่อไป 

 การขอใช้บริการเงินกู้ของ ชอสธ. ต้องใช้เอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้  
๑. ค าขอกู้เงิน (ตามแบบพิมพ์ของ ชอสธ. 
๒. รายงานกิจการประจ าปีล่าสุด ๑ เล่ม  
๓. งบแสดงฐานะการเงินประจ าปีที่มีผู้สอบบัญชีรับรองย้อนหลัง ๑ ปี  
๔. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีอย่างยาวที่ออกโดยผู้สอบบัญชีปีล่าสุด  
๕. งบทดลอง (๖ ช่อง) ย้อนหลัง ๒ เดือน ก่อนยื่นค าขอกู้  
๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่มีมติให้กู้ยืมเงิน  
๗. ส าเนาหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ที่ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ประจ าปี  
๘. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ชุดปัจจุบัน (ตามแบบพิมพ์ของ ชอสธ.)  
๙. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ฯ (ตามแบบพิมพ์ของ ชอสธ.)  
๑๐. ระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ที่ถือใช้ปัจจุบัน  
๑๑. ส าเนาข้อบังคับสหกรณ์เกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์  
๑๒. แผนการใช้เงินกู้โดยก าหนดระยะเวลารับเงินและจ านวนเงินภายใน ๖ เดือน 

  ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ในการจัดส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาค าขอกู้ 

 การท าสัญญา สหกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติให้กู้จะต้องจัดท าสัญญากู้เงินโดยผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทน ตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ 

 



การค้ าประกัน  โดยบุคคล ให้กรรมการด าเนินการสหกรณ์ทุกคนเป็นผู้ค้ าประกัน และจัดท าสัญญาค้ า
ประกันเงินกูเ้ป็นรายบุคคล 

การค้ าประกัน  โดยใช้หลักทรัพย์ 
 กรณี ใช้ใบหุ้นของสหกรณ์สมาชิกท่ี ชอสธ. ออกให้เป็นหลักประกันเงินกู้ ให้กู้ได้เต็มมูลค่าของใบหุ้นนั้น 
 กรณี ใช้ใบรับเงินฝากประจ า และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย ชอสธ. เป็นหลักประกันเงินกู้     ให้กู้ได้
ไม่เกินร้อยละ ๙๐   ของใบรับเงินฝากประจ า และหรือตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น 

 การรับเงินกู้ ขอรับได้ตามแผนการเงินของสหกรณ์ โดย ชอสธ. จะโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ การขอรับ
เงินกู้ทุกครั้งกรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วันท าการก่อนถึงวันรับเงินโดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
  ๑.  แจ้งยืนยันการรับเงินกู้ทางโทรศัพท์กับฝ่ายสินเชื่อ (ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.)  

๒.  แจ้งความประสงค์รับเงินกู้เป็นหนังสือพร้อมแนบงบทดลองเดือนล่าสุดทางโทรสาร (หรือ email) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจ่ายเงินกู้ (ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.)  

๓.  ในการรับเงินกู้ทุกครั้ง สหกรณ์ต้องถือหุ้นเพิ่ม ดังนี้  
    (๑) กรณีสหกรณ์ใดถือหุ้น กับชุมนุมสหกรณ์ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับแล้ว ไม่จ าเป็นต้องถือหุ้นเพ่ิม 
    (๒) กรณีสหกรณ์ใดถือหุ้น กับชุมนุมสหกรณ์ไม่ครบตามเกณฑ์ในข้อบังคับ ต้องถือหุ้นเพ่ิมอัตราส่วนหนึ่ง

หุ้น ต่อการรับเงินกู้ทุก หนึ่งแสนบาท  (ร้อยละ ๐.๕ ของเงินกู้) จนกว่าจะครบตามเกณฑ์ 

 การส่งเงินช าระหนี้ ท าได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี ชอสธ. 
สหกรณ์สามารถส่งช าระขั้นต่ าตามยอดที่เรียกเก็บ โดยแจ้งยืนยันการช าระคืนทางโทรศัพท์กับ ชอสธ. 

ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒  วันท าการก่อนถึงวันครบก าหนด 
หรือช าระคืนก่อนก าหนดได้ตามสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยแจ้งยืนยันการช าระคืนทางโทรศัพท์กับ 

ชอสธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ วันท าการก่อนถึงวันที่ประสงค์จะช าระเงิน  เพ่ือฝ่ายสินเชื่อจะได้แจ้งยอดดอกเบี้ยที่
ต้องช าระ 

 ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน 
 กรณีจ่ายเงินกู้  ชอสธ. เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง 
 กรณีรับช าระหนี้ สหกรณ์ผู้กู้เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนทุกครั้ง 
และเม่ือโอนช าระหนี้แล้วกรุณาแจ้งให้ ชอสธ. ทราบทุกครั้งในการโอนเงิน เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ
ยอดเงินโอน 

 สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้กับ ชอสธ. มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ตามส่วนที่
ท าธุรกิจกับ ชอสธ.  
 
 สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ ชอสธ.  

งานธุรการ โทร. 0 849 719 379  
หรือ คุณพิสมัย 0 2 195 9260 
โทรสาร. 0 2 195 9260 
ผู้จัดการ โทร. 0 840 555 860  

 
  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 


