
 
  
 
 

    
   ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด 

เรื่อง  โครงการสินเชื่อเสริมสร้างอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก 
******************************************************************* 

อาศัยอ านาจข้อบังคับ  ข้อ  ๑๓  (๓)  และ  ข้อ  ๗๙  (๒)  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด  
โดยการสนับสนุนเงินกู้จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด  (ชสอ.)  จัดให้มีโครงการสินเชื่อ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพเสริม  เพื่อเสริมสร้างรายได้เพ่ิมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  
จ ากัด  จึงได้จัดโครงการสินเชื่อเสริมสร้างอาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
โครงการสินเชื่อเสริมสร้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด 

๑.  ความเป็นมา 
 ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด  (ชสอ.) ได้จัดท าโครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จึงได้ร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด ใน
ฐานะสมาชิกของ  ชสอ. จัดสินเชื่อให้สมาชิกที่ประสงค์สร้างรายได้เพ่ิมจากอาชีพเสริม แต่ยังขาดทุนทรัพย์ที่
จะสร้างองค์ความรู้ในอาชีพเสริมที่สนใจ 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด ผู้ประสงค์สร้างรายได้เพ่ิมจากอาชีพ
เสริม  ให้มีเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือจะให้มีเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมที่สนใจต่อไป 

๓.  วิธีการด าเนินการ 
 ๓.๑  เข้าร่วมโครงการกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด  (ชสอ.) เพ่ือรับการ
สนับสนุนเงินกู้ดอกเบีย้ต่ าแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์. 

 ๓.๒  จัดท าเกณฑ์ในการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด  ที่จะเข้าร่วม
โครงการจ านวน  ๑๐๐  คน โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด 

 ๓.๓  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

 ๓.๔  ประกาศให้สมาชิกได้สมัครเข้าร่วมโครงการตามที่ก าหนด  สหกรณ์ฯ จะพิจารณารับผู้ที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและเอกสารครบถ้วน  ตามล าดับที่ส่งเอกสาร  จ านวนไม่เกิน  ๑๐๐  คน   

 ๓.๕  ก าหนดห้วงเวลาการท าสัญญาเงินกู้พร้อมกันทกุสัญญา 

 ๓.๖  รับสมัคร  ระหว่างวันที่  ๑-๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ในวันเปิดท าการ  ระหว่างเวลา  
๐๘.๓๐  น. – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด  เมื่อครบก าหนดวันหรือ
ครบ  ๑๐๐  คน  แล้วถือว่าปิดการรับสมัคร   

 

/หน้า  ๒ .................. 



 

-๒- 

 

๔.  วงเงินกู้ 
 ๔.๑ กู้จาก ชสอ. ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 
 ๔.๒ ให้สมาชิกกู้ ไม่เกินรายละ ๑ แสนบาท 

๕. อัตราดอกเบี้ย 
 แบบไม่เฉลี่ยคืนตามที่  ชสอ.  ก าหนด  คือ  ร้อยละ  ๔.๐๙  ต่อปี  โดยน าส่ง  ชสอ.  ร้อยละ  ๓.๕๙ 
ต่อปี  และสหกรณ์ฯ  เก็บได้เป็นค่าด าเนินการร้อยละ  ๐.๕๐  ต่อปี 

๖.  ระยะเวลาช าระคืน 
 ๖.๑  คืน  ชสอ.  ตามที่  ชสอ.  ก าหนด 

 ๖.๒  ให้สมาชิกช าระคืนเดือนละ  ๓,๐๐๐  บาท  เป็นเวลา  ๓๖  งวด 

 ๖.๓  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด จะหักเงินเดือนของสมาชิกผ่านต้นสังกัด  ณ  ที่จ่าย          
ในการช าระหนี้ 

๗.  หลักประกัน 
 ๗.๑  กรรมการทั้งคณะค้ าประกันกับ  ชสอ. 

 ๗.๒  ให้สมาชิกค้ าประกัน กันและกันเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ  ๔  คน  เอกสารค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ให้มีคนค้ าประกันสัญญาละ  ๒  คน  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นคนที่กู้ใน
โครงการเดียวกันเท่านั้น   

 ๗.๓  ให้สมาชิกท าประกันชีวิตกลุ่ม  ทุนประกัน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ต่อประกันทุกปี ตลอดระยะเวลา
สัญญาเงินกู้ 

๘.  การขอใช้บริการ  (กู้) 
 ๘.๑  ให้สมาชิกขอกู้เงิน  โดยใช้ค าขอกู้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด  ก าหนด 
 ๘.๒  โครงการสร้างรายได้จากอาชีพเสริมของสมาชิกผู้ขอกู ้ โดยใช้แบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ 
 ๘.๓  เอกสารของผู้ขอกู้ 
  -  สลิปเงินเดือน  ย้อนหลัง  ๓  เดือน 
  -  ส าเนาบัตร / ส าเนาทะเบียนบ้าน  ผู้กู้ /ผู้ค้ าประกัน /คู่สมรสผู้กู้  ผู้ค้ าประกัน (รับรอง
ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ) 
 ๘.๔  ผู้ค้ าจัดท าคนละ  ๒  ชดุ 

 ๘.๕  คุณสมบัติขอผู้กู้ 

  (๑).สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินคงเหลืออย่างน้อย  ๖,๐๐๐  บาท  ในสลิบเงินเดือนย้อนหลัง                      
3  เดือน  หลังจากหักสัญญาเงินกู้เดิมที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ 

  (๒).ไม่ติดอายัดบังคับคดี 

  (๓).ไม่ผิดนัดช าระหนี้สัญญาเงินกู้ใดของสหกรณ์ 

/หน้า  ๓ ................... 



 

-๓- 

 

  (๔).หากสมาชิกผิดนัดช าระหนี้โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาชิกนี้  สมาชิกจะไม่
สามารถกู้เงินทุกประเภทของสหกรณ์ฯได้ 

  (๕).พนักงานราชการและลูกจ้างไม่มีสิทธิกู้โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาคุณภาพสมาชิก 

 ๘.๖  เขียนด้วยปากกาน้ าเงินเท่านั้น   

๙.  การส่งเงินช าระหนี้ 
๙.๑  ตามวัน  เวลา  ที่  ชสอ.  ก าหนด 
๙.๒  เจ้าหน้าที่จะรายงานการช าระหนี้ทุกเดือนในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

๑๐.  การติดตามและประเมินผล 
 ตรวจสอบรายงานการด าเนินงานตามโครงการ 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สร้างโอกาสแก่สมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพเสริม  เพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัว 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
 

                   

                 
                 (นายจรัญ  วรสาร) 

           ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์  จ ากัด 


