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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

สหกรณอ์อมทรพัย์ข้าราชการส่วนท้องถิน่เชียงใหม่ จ ากัด 

330/9-10 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต าบลช้างคลาน                      
อ าเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่  50100 
โทรศัพท์ 053-277197-8 ต่อ 12 โทรสาร 053-277199 

 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

1. คุณสมบัตขิองผู้ขอกู ้

- เป็นสมาชิกสหกรณ์และสะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า            

6 งวดขึ้นไป  
-มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหกัเงินช าระหนี้สัญญาใหม ่ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

-ต้องช าระเงินกู้ฉุกเฉินตามสัญญาเดิมไม่น้อยกว่า 3งวด 

2.วงเงินกู้ 

วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 2 เท่าของหุ้นท่ีช าระมาแล้วของ
สมาชิกนั้น จ านวนเงินไม่เกิน 100,0000.- บาท                     
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  

3.อัตราดอกเบี้ย   ร้อยละ  8.00   ต่อป ี

4.ระยะเวลาช าระหนี ้
ผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 12 งวด 

  5.หลักประกัน 

วงเงินกู้ฉุกเฉินเกินหุน้ที่ช าระมาแล้วให้ใช้                                 

คนค้ าประกันหนึ่งคน 

6.ก าหนดจ่ายเงินกู้ฉุกเฉนิ 

ไม่เกินสามวันหลังจากส่งสัญญาเงินกู้สมบูรณ์ 

 

 

   เงินกู้สามัญ 
  

1.คุณสมบตั ิ
 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  สะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า 8 งวด           
ขึ้นไปยกเว้นกู้สามัญทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก  และมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือ หลังหักเงินช าระหนี้สัญญาใหม่ ดังนี้ 
 

เงินได้รายเดือนของผู้กู้ * อัตราเงินได้รายเดือนคงเหลือ 

ตั้งแต่ 10,000-20,000.- บาท ร้อยละ 15 

ตั้งแต่ 20,001-50,000.- บาท ร้อยละ 20 

ตั้งแต่ 50,001 บาท ขึน้ไป ร้อยละ 25 
* เงินได้รายเดือนรวมเงินประจ าต าแหน่ง, ค่าตอบแทนพิเศษ 
และค่าครองชีพ เท่านั้น 

2.การกู้ ส ามัญสัญญา ใหม่  ต้ อง ส่ งช าระหนี้ สัญญา เดิ ม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตามสัญญาเงินกู้เดมิ 

3.ก าหนดจ่ายเงินกู้สามัญ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

4.ผู้ค้ าประกัน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า                      
6 เดือนขึ้นไป สมาชิกหนึ่งคนสามารถค้ าได้ 6 สัญญา แต่วงเงิน 
ไม่เกินสิทธ์ิในการกู้สามัญ   

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 



  ประเภทเงินกู้สามัญ 
 

 

*กูไ้ม่เกิน 25 เท่า ของเงินได้รายเดือนวงเงินรวมกันทุกสัญญาไม่เกิน 1,000,000.- บาท 
 

ประเภทสินเชื่อ คุณสมบัติ วงเงินกู้ (บาท)* งวดช าระหนี้ ผู้ค้ าประกัน  
ค่าหุ้น ไม่ต่ ากว่า
ของวงเงินกู้ 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ/ปี 

1 สามัญทั่วไป 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 งวดขึ้นไป 

ไม่เกิน 150,000  36 งวด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน 15% 8.25 

8 เดือน – 1 ปี ไม่เกิน 150,000  100 งวด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 1 คน 15% 9.25 

1 ปีขึ้นไป–2 ปี ไม่เกิน 300,000  100 งวด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 คน 15% 9.25 

2 ปีขึ้นไป–4 ปี ไม่เกิน 500,000  120 งวด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 2 คน 20% 9.25 

4 ปีขึ้นไป–8 ปี ไม่เกิน 800,000  120 งวด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 3 คน 20% 9.25 

8 ปีขึ้นไป เกิน800,001 ขึ้นไป  120 งวด ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 4 คน 25% 9.25 

2 
ทุนเรือนหุ้น 
และเงินฝาก 

- 
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 
และเงินฝากรวมกัน 

120 งวด ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ าประกัน - 5.00 

3 
โครงการ 
ซื้อสินค้า 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 50,000.- บาท 

60 งวด ไม่มี 10% 7.50 

4 
โครงการ 
จัดหาอาวุธ 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 100,000.- บาท 

60 งวด ไม่มี 20% 7.50 



  ประเภทเงินกู้สามัญ 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*กู้ไม่เกิน 15 เท่า ของเงินได้รายเดือนวงเงินรวมกันทุกสัญญาไม่เกิน 250,000.- บาท 

 

ประเภทสินเชื่อ คุณสมบัติ วงเงินกู้ (บาท)* งวดช าระหนี้ ผู้ค้ าประกัน  
ค่าหุ้น ไม่ต่ ากว่า
ของวงเงินกู้ 

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี 

   1 
 
 

สามัญทั่วไป 
 
 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 งวดขึ้นไป 

ไม่เกิน 100,000  36 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ พนง.ภารกิจ 

จ านวน 2 คน 
15% 8.25 

8 เดือน – 1 ปี ไม่เกิน 100,000  60 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ พนง.ภารกิจ 

จ านวน 2 คน 
15% 9.25 

1 ปีขึ้นไป–2 ปี ไม่เกิน 150,000  84 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ พนง.ภารกิจ 

จ านวน 3 คน 
20% 9.25 

2 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 250,000  96 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ พนง.ภารกิจ 

จ านวน 4 คน 
25% 9.25 

2 
 

ทุนเรือนหุ้น 
และเงินฝาก 

- 
ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 
และเงินฝากรวมกัน 

120 งวด ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ าประกัน - 5.00 

4 
โครงการ               
ซื้อสินค้า 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 50,000.- บาท 

60 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ พนง.ภารกิจ 

จ านวน 2 คน 
10% 7.50 

5 
โครงการ         
จัดหาอาวุธ 

สะสมหุ้นมาแล้ว 
8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 
ไม่เกิน 100,000.- บาท 

60 งวด 
ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ พนง.ภารกิจ 

จ านวน 2 คน 
20% 7.50 



         ประเภทเงินกู้สามัญ 
 

 
 

 

 
 
 
 

*
กู้
ไ
ม่ 
 
*
*

กู้ไม่เกิน 6 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนวงเงินรวมกนัทกุสัญญาไม่เกนิ 80,000.- บาท 
 

ประเภทสินเชื่อ คุณสมบัติ วงเงินกู้ (บาท)* งวดช าระหนี้ ผู้ค้ าประกัน  
ค่าหุ้น ไม่ต่ ากว่า
ของวงเงินกู้ 

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี 

1 สามัญทั่วไป 
สะสมหุ้นมาแล้ว 

8 งวดขึ้นไป 
ไม่เกิน 80,000.- 24 งวด 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/  

พนง.ภารกิจ/พนง.จ้างทั่วไป 

 จ านวน 2 คน 

20% 8.25 

2 
ทุนเรือนหุ้น 

และเงินฝาก 
- 

ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น 

และเงินฝากรวมกัน 
120 งวด ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ าประกัน - 5.00 

3 
โครงการ        

ซื้อสินค้า 

สะสมหุ้นมาแล้ว 

8 งวดขึ้นไป 

วงเงินสูงสุด 

ไม่เกิน 50,000.- บาท 
24 งวด 

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/  

พนง.ภารกิจ/พนง.จ้างทั่วไป 

 จ านวน 2 คน 

10% 7.50 


