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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 

330/9-10 หมูบานเชยีงใหมแลนด ตําบลชางคลาน                      

อําเภอเมอืง   จังหวัดเชยีงใหม  50100 

โทรศัพท 053-277197-8 ตอ 12 โทรสาร 053-277199 

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉนิ 

1.คุณสมบัตขิองผูขอกู 

- เปนสมาชกิสหกรณและสะสมหุนตดิตอกันไมนอยกวา 

6 งวดข้ึนไป  

-ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังหักเงินชําระหนี้

สัญญาใหม ไมนอยกวารอยละ 20  

-ตองชําระเงนิกูฉุกเฉนิตามสัญญาเดมิไมนอยกวา3งวด 

2.วงเงนิกู 

วงเงนิกูสูงสุด ไมเกนิ 2 เทาของหุนที่ชําระมาแลว 

ของสมาชิกนั้น จํานวนเงนิไมเกนิ 100,0000.- บาท  

(หนึ่งแสนบาทถวน)  

3.อัตราดอกเบ้ีย   รอยละ  8.00   ตอป 

4.ระยะเวลาชําระหนี้ 

ผอนชําระสูงสุดไมเกนิ 12 งวด 

  5.หลักประกัน 

วงเงนิกูฉุกเฉนิเกนิหุนที่ชําระมาแลวใหใช                                 

คนคํ้าประกันหนึ่งคน 

6.กําหนดจายเงนิกูฉุกเฉิน 

ไมเกนิสามวันหลังจากสงสัญญาเงนิกูสมบูรณ 

 

 

   เงินกูสามัญ 
  

1.คุณสมบัติ 

 เปนสมาชิกสหกรณฯ  สะสมหุนติดตอกันไมนอยกวา 8 งวด           

ข้ึนไปยกเวนกูสามัญทุนเรือนหุนและเงินฝาก  และมีเงินไดราย

เดอืนคงเหลอื หลังหักเงนิชําระหนี้สัญญาใหม ดังนี้ 

 

เงินไดรายเดอืนของผูกู * 
อัตราเงนิไดรายเดอืน

คงเหลอื 

ตัง้แต 10,000-20,000.- บาท รอยละ 15 

ตัง้แต 20,001-50,000.- บาท รอยละ 20 

ตัง้แต 50,001 บาท ขึ้นไป รอยละ 25 

* เงินไดรายเดือนรวมเงินประจําตําแหนง, คาตอบแทนพิเศษ 

และคาครองชพี เทานัน้ 

2.การกู สามัญสัญญาใหม  ตองสงชํ าระหนี้สัญญาเดิม 

ไมนอยกวารอยละ 30 ตามสัญญาเงนิกูเดิม 

3.กําหนดจายเงนิกูสามัญ ไมเกนิวันที่ 10 ของเดอืนถัดไป 

4.ผูค้ําประกัน ตองเปนสมาชิกสหกรณมาแลวไมนอยกวา 6 

เดือนขึ้นไป สมาชิกหนึ่งคนสามารถคํ้าได 6 สัญญา แตวงเงิน 

ไมเกนิสทิธิ์ในการกูสามัญ   

 

สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 



  ประเภทเงนิกูสามัญ 

 

 

*กูไมเกนิ 25 เทา ของเงนิไดรายเดือนวงเงนิรวมกันทุกสัญญาไมเกนิ 1,000,000.- บาท 

 

ประเภทสนิเช่ือ คุณสมบัต ิ วงเงนิกู (บาท)* งวดชําระหนี ้ ผูค้ําประกัน  
คาหุน ไมต่ํากวา

ของวงเงนิกู 

อัตราดอกเบี้ยรอย

ละ/ป 

1 สามัญท่ัวไป 

สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 
ไมเกนิ 150,000  36 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 1 คน 15% 8.25 

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

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

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

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

8 ปขึ้นไป เกนิ800,001 ขึ้นไป  120 งวด ขาราชการ/ลูกจางประจํา จํานวน 4 คน 25% 9.25 

2 
ทุนเรอืนหุน 

และเงินฝาก 
- 

รอยละ 90 ของมูลคาหุน 

และเงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากคํ้าประกัน - 5.00 

3 
โครงการ 

ซื้อสินคา 

สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 

ไมเกนิ 50,000.- บาท 
60 งวด ไมม ี 10% 7.50 

4 
โครงการ 

จัดหาอาวุธ 

สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 

ไมเกนิ 100,000.- บาท 
60 งวด ไมม ี 20% 7.50 



  ประเภทเงนิกูสามัญ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*กูไมเกนิ 15 เทา ของเงนิไดรายเดือนวงเงนิรวมกันทุกสัญญาไมเกนิ 200,000.- บาท 

 

ประเภทสนิเช่ือ คุณสมบัต ิ วงเงนิกู (บาท)* งวดชําระหนี ้ ผูค้ําประกัน  
คาหุน ไมต่ํากวา

ของวงเงนิกู 

อัตราดอกเบี้ย

รอยละ/ป 

   1 

 

 

สามัญท่ัวไป 

 

 

สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 
ไมเกนิ 100,000  36 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 2 คน 
15% 8.25 

8 เดอืน – 1 ป ไมเกนิ 100,000  60 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 2 คน 
15% 9.25 

1 ปขึ้นไป–2 ป ไมเกนิ 150,000  84 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 3 คน 
20% 9.25 

2 ปขึ้นไป ไมเกนิ 200,000  96 งวด 
ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 4 คน 
25% 9.25 

2 

 

ทุนเรอืนหุน 

และเงินฝาก 
- 

รอยละ 90 ของมูลคาหุน 

และเงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากคํ้าประกัน - 5.00 

4 
โครงการ               

ซื้อสินคา 

สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 

ไมเกนิ 50,000.- บาท 
60 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 2 คน 
10% 7.50 

5 
โครงการ         

จัดหาอาวุธ 

สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 

ไมเกนิ 100,000.- บาท 
60 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 2 คน 
20% 7.50 



         ประเภทเงนิกูสามัญ 
 

 
 

 

 

 

 

 

*

กู

ไ

ม 

 

**กูไมเกนิ 6 เทา ของเงนิไดรายเดือนวงเงนิรวมกันทุกสัญญาไมเกนิ 60,000.- บาท 
 

ประเภทสนิเช่ือ คุณสมบัต ิ วงเงนิกู (บาท)* งวดชําระหนี ้ ผูค้ําประกัน  
คาหุน ไมต่ํากวา

ของวงเงนิกู 

อัตราดอกเบี้ย

รอยละ/ป 

1 สามัญท่ัวไป 
สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 
ไมเกนิ 60,000.- 24 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 2 คน 
20% 8.25 

2 
ทุนเรอืนหุน 

และเงินฝาก 
- 

รอยละ 90 ของมูลคาหุน 

และเงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุนและเงินฝากคํ้าประกัน - 5.00 

3 
โครงการ        

ซื้อสินคา 

สะสมหุนมาแลว 

8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 

ไมเกนิ 50,000.- บาท 
24 งวด 

ขาราชการ/ลูกจางประจํา/ พนง.ภารกจิ 

จํานวน 2 คน 
10% 7.50 


