
เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน 

หลกัเกณฑก์ารใหกู้ย้มืเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

1. คุณสมบัตขิองผู้ขอกู้ 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เป็นขา้ราชการ/ลกูจา้งประจาํ 

พนกังานจา้งภารกิจ/ทัว่ไปสะสมหุน้ติดต่อกนั          

ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือนขึ้นไป 

2. วงเงนิกู้ 

วงเงินกูสู้งสุด ไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

3. อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละ  8.00   ต่อปี 

4. ระยะเวลาชําระหนี ้

ผอ่นชาํระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด 

วงเงินกูไ้ม่เกิน 20,000.-บาท          ระยะเวลาชาํระหนี้ 8 งวด 

วงเงินกูต้ ั้งแต่ 20,000.-บาทขึ้นไป ระยะเวลาชาํระหนี้ 12 งวด 

5. หลกัประกนั 

-  ขา้ราชการหรือลกูจา้งประจาํ  ไม่ตอ้งมีผูค้ ํ้าประกนั 

-  พนกังานจา้งตามภารกิจและพนกังานจา้งทัว่ไปใช ้

สมาชิกสามญัคํ้าประกนั 1 คน 

6. กาํหนดจ่ายเงนิกู้ตั้งแต่วนัที่ 5-20 ของทุกเดอืน 

เอกสารประกอบการยืน่ขอเงินกูฉุ้กเฉิน 

1. หนงัสือกูเ้งินประเภทฉุกเฉิน 
2. หนงัสือรับรองเงินเดือนของผูกู้ ้
3. สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน 
4. สาํเนาบตัรขา้ราชการ/บตัรประชาชน 
5. สมุดหนา้บญัชีธนาคารหนา้แรกที่แสดงเลขที่บญัชี
และชื่อบญัชี                                                           

 

เอกสารประกอบการยืน่ขอเงินกู้สามัญ 
ขั้นตอนการยืน่คาํขอกูเ้งินสามญั 

1. คาํขอกูเ้งินกูส้ามญั (กรอกใหส้มบูรณ์) 
2. รายงานความเคลื่อนไหวทางบญัชีธนาคาร                   

ที่เงินเดือนของผูกู้เ้ขา้บญัชี ยอ้นหลงั 3 เดือน 
3. กรณีกูเ้งินสามญัวงเงินเกิน 100,000.- บาทขึ้นไป  

ตอ้งแสดงรายงานเครดิตบูโรดว้ยทุกครั้ง 
4. รายงานรายละเอียดการหกัเงินเดือนจากหน่วยงานของ
ผูกู้ ้(รายละเอียดแนบฎีกา) ยอ้นหลงั 3 เดือน 

5. สาํเนาบตัรขา้ราชการ/บตัรประชาชนของผูกู้ ้
 

เอกสารประกอบการกูส้ามญั 

1. หนงัสือสัญญาเงินกูป้ระเภทสามญัและหนงัสือ               

คํ้าประกนัเงินกูส้ามญั (กรอกใหส้มบูรณ์) 
2. คาํรับรองของนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
3. หนัง สือยินยอมให้หัก เ งินค่ า หุ้นราย เ ดือนหรือ           

เงินอื่นๆ จากบญัชีธนาคาร ของผูกู้/้ผูค้ ํ้าประกนั 
4. แนบสาํเนาสมุดบญัชีธนาคารของผูกู้ห้นา้ที่มีชื่อบญัชี 

เลขที่บญัชีเงินฝากโดยตอ้งเป็นบญัชีเงินฝากของ

ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
5. สําเนาทะเบียนบ้าน  บัตรประชาชน  และ                

บตัรประจาํตวัเจา้หน้าที่ของรัฐ/ลูกจา้ง ของผูกู้/้ผูค้ ํ้ าประกนั 

และคู่สมรสของผูกู้/้ผูค้ ํ้าประกนั  จาํนวน 2 ชุด 
6. สาํเนาทะเบียนสมรสของคู่สมรสของผูกู้/้ผูค้ ํ้าประกนั 

หรือสาํเนาใบหยา่ (ถ้าม)ี จาํนวน 2 ชุด 
7. สาํเนาใบเปลี่ยนคาํนาํหนา้นาม ชื่อ นามสกุล ของ       

ผูกู้/้ผูค้ ํ้าประกนั (กรณีมีการเปลี่ยนคาํนาํหนา้นามชื่อ – สกลุ) 
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากดั 
3 3 0 / 9 -1 0  หมู่ บ้าน เ ชีย งใหม่แลนด์  ตําบลช้า งคลาน                              

อาํเภอเมือง     จงัหวดัเชียงใหม่  50100 
โทรศพัท ์053-277197-8 ต่อ 12 โทรสาร 053-277199 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จํากดั 



      เงินกู้สามัญ  
 
 

เงินกู้สามัญทั่วไป สําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.25 ต่อปี             เงนิกู้สามัญประเภทอื่น สําหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกจิ พนักงานจ้างทั่วไป 
 

* ผูค้ ํ้าประกนัตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํเท่านั้น
     

     เงนิกู้สามัญทั่วไป สําหรับพนักงานจ้างตามภารกจิ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.25 ต่อปี 

     หมายเหตุ  รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามประกาศ และระเบียบของสหกรณ์ กาํหนด 

 
 
   
    

**ผูค้ ํ้าประกนั 2 คน ตอ้งเป็นขา้ราชการหรือลกูจา้งประจาํ 1 คน และพนกังานจา้งตามภารกิจ 1 คน 

ประเภท

สินเชื่อ 

คุณสมบัติ วงเงนิกู้สูงสุด งวดชําระ/

เดอืน 

อตัราดอกเบีย้ 

ร้อยละต่อปี 

หลกัประกนั 

 

เฉพาะกจิ ขา้ราชการและ

ลูกจา้งประจาํ 

ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือน

ขึ้นไป 

20 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 150,000.- บาท 

36 งวด 8.25 ขา้ราชการหรือ

ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

 พนกังานจา้งตามภารกิจ 

ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือน

ขึ้นไป 

10 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 100,000.- บาท 

36 งวด 8.25 ขา้ราชการหรือ

ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

 พนกังานจา้งทัว่ไป 

ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือน

ขึ้นไป 

5 เท่าของเงินไดร้ายเดือน 

ไม่เกิน 50,000.- บาท 

24 งวด 8.25 ขา้ราชการหรือ

ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

ทุนเรือนหุ้น

และเงนิฝาก 

 

 

 

สมาชิกสหกรณ์ 

ส่งค่าหุน้มาแลว้ 6 เดือน

ขึ้นไป 

ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุน้และ

เงินฝากรวมกนั 

100 งวด 7.00 -ทุนเรือนหุน้และเงิน

ฝากคํ้าประกนั 

ซื้อสินค้า วงเงินสูงสุดไม่เกิน 

50,000.- บาท 

60 งวด 7.50 ขา้ราชการหรือ

ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

จัดหาอาวุธ 

 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 

100,000.- บาท 

60 งวด 7.50 ขา้ราชการหรือ

ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

ติดตั้งแก๊ส 

 

วงเงินสูงสุดไม่เกิน 

50,000.- บาท 

36 งวด 7.50 ขา้ราชการหรือ

ลูกจา้งประจาํ 1 คน 

อายุการเป็น

สมาชิก 

ค่าหุ้น    

ไม่ตํา่

กว่า 

เท่าของ

เงนิเดอืน 

วงเงนิกู้ 

ไม่เกนิ 

เงนิเดอืน

เหลอื 

งวด

ชําระ     

/เดอืน 

ผู้คํา้

ประกนั* 

6 เดือน – 1 ปี 

10 % 

25 เท่าของ

เงินเดือน       

รวมเงิน

ประจาํ

ตาํแหน่ง

ค่าตอบแทน

พิเศษและ      

เงินวทิยฐานะ   

150,000 

หลงัจากหกั

เงินกูแ้ลว้    

ไม่ตํ่ากวา่ 15 

% 

 

100 
1 

1 ปีขึ้นไป–2 ปี 300,000 2 

2 ปีขึ้นไป–4 ปี 

15 % 
500,000  

120 

 

2 

4 ปีขึ้นไป–8 ปี 800,000 3 

8 ปีขึ้นไป 
20 % 1,000,000 4 

อายุการเป็น

สมาชิก 

ค่าหุ้น     

ไม่ตํา่

กว่า 

เท่าของ

เงนิเดอืน 

วงเงนิกู้ 

ไม่เกนิ 

เงนิเดอืน

เหลอื 

งวด

ชําระ     

/เดอืน 

ผู้คํา้ประกนั 

6 เดือน – 1 ปี 10% 15 เท่าของ

เงินเดือน      

รวม         

ค่าครองชีพ 

100,000 หลงัจากหกั

เงินกูแ้ลว้      

ไม่ตํ่ากวา่ 15 

% 

60 1 

1 ปีขึ้นไป–2 ปี 15% 150,000 84 2** 

2 ปีขึ้นไป 
20% 200,000 

 

96 2** 


