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สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
330/9-10 หมูบานเชียงใหมแลนด ตําบลชางคลาน                      
อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม  50100 
โทรศัพท 053-277197-8 ตอ 12 โทรสาร 053-277199 

 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

1. คุณสมบัติของผูขอกู 

- เปนสมาชิกสหกรณที่เปนขาราชการ/ลูกจางประจํา 

พนักงานจางภารกิจ/พนักงานจางทั่วไป สะสมหุน

ติดตอกันไมนอยกวา 6 งวดข้ึนไป  

-ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักเงินชําระหนี้สัญญา

ใหม ไมนอยกวารอยละ 20  

-ตองชําระเงินกูฉุกเฉินตามสัญญาเดิมไมนอยกวาสามงวด 

2. วงเงินกู 

วงเงินกูสูงสุด ไมเกิน 2 เทาของมูลคาหุนท่ีชําระ             

เขามาแลวของสมาชิกนั้น   จํานวนเงินไมเกิน 

100,0000.- บาท  (หน่ึงแสนบาทถวน)  

3. อัตราดอกเบี้ย   รอยละ  8.00   ตอป 

4. ระยะเวลาชําระหนี้ 

ผอนชําระสูงสุดไมเกิน 12 งวด 

        

5. หลักประกัน 

ไมใชหลักประกัน 

 

 

 

   เงินกูสามัญ 
  

1.คุณสมบัต ิ

 เปนสมาชิกสหกรณที่เปนขาราชการ/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง  

ตามภารกิจ/พนักงานจางทั่วไป สะสมหุนติดตอกันไมนอยกวา  

8 งวดขึ้นไป  และมีเงินไดรายเดือนคงเหลือ หลังหักเงินชําระหนี้สัญญา

ใหม ดังนี้ 

 

เงินไดรายเดือนของผูกู * อัตราเงินไดรายเดือนคงเหลือ 

ต้ังแต 10,000-20,000.- บาท รอยละ 15 

ต้ังแต 20,001-50,000.- บาท รอยละ 20 

ต้ังแต 50,001 บาท ขึ้นไป รอยละ 25 

* เงินไดรายเดือนรวมเงินประจําตําแหนง, คาตอบแทนพิเศษ  

และคาครองชีพ เทานั้น 

2. การกูสามัญสัญญาใหม  ตองสงชําระหนี้สัญญาเดิมไมนอยกวา                

รอยละ 30 ตามสัญญาเงินกูเดิม 

3. กําหนดจายเงินกูสามัญ ไมเกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

4. ผูคํ้าประกัน ตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน         

ขึ้นไป สมาชิกหนึ่งคนสามารถค้ําได 6 สัญญา แตวงเงินไมเกินสิทธ์ิ

ในการกูสามัญ   

 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 



  ประเภทเงนิกูสามัญ 

 

 

*กูไมเกิน 25 เทา ของเงินไดรายเดือนวงเงินรวมกันทุกสัญญาไมเกิน 1,000,000.- บาท 

 

 

 

 

ประเภทสินเชื่อ คุณสมบัติ วงเงินกู (บาท)* งวดชําระหน้ี ผูค้ําประกัน  
คาหุน ไมต่ํากวา

ของวงเงินกู 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป 

1 สามัญทั่วไป 

8 เดือน – 1 ป ไมเกิน 150,000  100 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 15% 9.25 

1 ปขึ้นไป–2 ป ไมเกิน 300,000  100 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน 15% 9.25 

2 ปขึ้นไป–4 ป ไมเกิน 500,000  120 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน 20% 9.25 

4 ปขึ้นไป–8 ป ไมเกิน 800,000  120 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 3 คน 20% 9.25 

8 ปขึ้นไป เกิน800,001 ขึ้นไป  120 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 4 คน 25% 9.25 

2 สามัญเฉพาะกิจ 

สมาชิกสหกรณ 

สงคาหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

ไมเกิน 150,000  36 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 15% 8.25 

3 
ทุนเรือนหุน 

และเงินฝาก 

รอยละ 90 ของมูลคาหุน 

และเงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากค้ําประกัน - 5.45 

4 ซื้อสินคา 
วงเงินสูงสุด 

ไมเกิน 50,000.- บาท 
60 งวด ไมมี 10% 7.50 

5 จัดหาอาวุธ 
วงเงินสูงสุด 

ไมเกิน 100,000.- บาท 
60 งวด ไมมี 20% 7.50 



  ประเภทเงนิกูสามัญ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

*กูไมเกิน 15 เทา ของเงินไดรายเดือนวงเงินรวมกันทุกสัญญาไมเกิน 200,000.- บาท 
 

 

ประเภทสินเชื่อ คุณสมบัติ วงเงินกู (บาท)* งวดชําระหน้ี ผูค้ําประกัน  
คาหุน ไมต่ํากวา

ของวงเงินกู 

อัตราดอกเบี้ย

รอยละ/ป 

   1 สามัญทั่วไป 

8 เดือน – 1 ป ไมเกิน 100,000  60 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 2 คน 
15% 9.25 

1 ปขึ้นไป–2 ป ไมเกิน 150,000  84 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 3 คน 
20% 9.25 

2 ปขึ้นไป ไมเกิน 200,000  96 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 4 คน 
25% 9.25 

2 สามัญเฉพาะกิจ 

สมาชิกสหกรณ 

สงคาหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

ไมเกิน 100,000  36 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 2 คน 
15% 8.25 

3 
ทุนเรือนหุน 

และเงินฝาก 

รอยละ 90 ของมูลคาหุน 

และเงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากค้ําประกัน - 5.45 

4 ซื้อสินคา 
วงเงินสูงสุด 

ไมเกิน 50,000.- บาท 
60 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 2 คน 
10% 7.50 

5 จัดหาอาวุธ 
วงเงินสูงสุด 

ไมเกิน 100,000.- บาท 
60 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 2 คน 
20% 7.50 



         ประเภทเงนิกูสามัญ 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*กูไมเกิน 6 เทา ของเงินไดรายเดือนวงเงินรวมกันทุกสัญญาไมเกิน 60,000.- บาท 
 

ประเภทสินเชื่อ คุณสมบัติ วงเงินกู (บาท)* งวดชําระหน้ี ผูค้ําประกัน ** 
คาหุน ไมต่ํากวา

ของวงเงินกู 

อัตราดอกเบี้ย

รอยละ/ป 

1 สามัญเฉพาะกิจ 

สมาชิกสหกรณ 

สงคาหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

ไมเกิน 60,000  24 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 2 คน 
20% 8.25 

2 
ทุนเรือนหุน 

และเงินฝาก 

รอยละ 90 ของมูลคาหุน 

และเงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากค้ําประกัน - 5.45 

3 ซื้อสินคา 
วงเงินสูงสุด 

ไมเกิน 50,000.- บาท 
24 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกิจ 

จํานวน 2 คน 
10% 7.50 


