
เงนิกู้สามัญ 

  

คุณสมบัตขิองผู้กู้ 

- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  สะสมหุน้ติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่                             

 งวดขึนไป ยกเว้นเงนิกู้สามญัทุนเรือนหุ้นและเงนิฝาก  

- มีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงัหกัเงินชาํระหนีสัญญาใหม่            

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

 

วงเงนิกู้สามัญ 

วงเงนิกู้ สูงสุด ไม่เกนิ 30 เท่าของเงนิได้รายเดือนของสมาชิกนัน 

จํานวนเงนิไม่เกนิ , ,  บาท (หนึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

คุณสมบัติของผู้คาํประกนัเงนิกู้สามัญ 

ต้องเป็นสมาชิกสห กรณ์มาแล้วไม่ น้อยกว่า 6 เดือนขึนไป  

สมาชิกหนึงคนสามารถคาํได ้6 สญัญา   

กาํหนดจ่ายเงนิกู้สามัญ  

ไม่เกินวนัที 10 ของเดือนถดัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิกู้เพือเหตุฉุกเฉิน 

คุณสมบัตขิองผู้ขอกู้ 

- เป็นสมาชิกสหกรณ์และสะสมหุ้นติดต่อกันไม่น้อยกว่า            

6 งวดขึนไป  

- มีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงัหกัเงินชาํระหนีสัญญาใหม่            

ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

- ตอ้งชาํระเงินกูฉุ้กเฉินตามสญัญาเดิมไม่น้อยกว่า  งวด 

วงเงนิกู้ เพือเหตฉุุกเฉิน 

วงเงนิกู้สูงสุด ไม่เกนิ  เท่าของหุ้นทชํีาระมาแล้วของสมาชิก

นัน จาํนวนเงนิไม่เกนิ ,  บาท   (หนึงแสนบาทถ้วน)  

คุณสมบัติของผู้คาํประกนัเงนิกู้เพือเหตฉุุกเฉิน 

ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึนไป 

สมาชิกหนึงคนสามารถคาํได ้6 สญัญา   

กาํหนดจ่ายเงนิกู้ฉุกเฉิน 

ไม่เกิน 2 วนัหลงัจากส่งสญัญาเงินกูส้มบูรณ์ 
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สอบถามรายละเอียดเพมิเติม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถนิเชียงใหม่ จํากดั 

/ -  หมู่บา้นเชียงใหม่แลนด ์ตาํบลชา้งคลาน                      

อาํเภอเมือง   จงัหวดัเชียงใหม่   

โทรศพัท ์ - -  ต่อ  โทรสาร -  

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถินเชียงใหม่ จํากดั 

 



  ประเภทเงนิกู้ 

 

* เริมถือใช้ตงัแต่วนัท ี  ตุลาคม  เป็นต้นไป 

ประเภทสินเชือ คุณสมบตัิ วงเงินกู้ (บาท) งวดชําระหนี ผู้คาํประกนั  

ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 

ไม่ตํากว่าของ

วงเงินกู้ 

อตัราดอกเบีย/ปี 

1 เงนิกู้ เพือเหตุฉุกเฉิน 
สะสมหุน้มาแลว้ 

6 งวดขึนไป 
ไม่เกนิ ,   งวด 

วงเงินกู้เกินหุ้นสะสม 

 ใช้ผู้คาํประกนั  คน 
- 8.00% 

2 เงนิกู้สามัญทัวไป 

สะสมหุน้มาแลว้ 

6 งวดขึนไป 
ไม่เกิน 150,000   งวด ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน  คน 

 

20% 

 

8.00% 

 เดือน – 1 ปี ไม่เกิน 150,000   งวด ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน  คน 

9.25% 

 

1 ปีขึนไป–2 ปี ไม่เกิน 300,000   งวด ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน  คน 

2 ปีขึนไป–4 ปี ไม่เกิน 500,000   งวด ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน  คน 

4 ปีขึนไป–8 ปี ไม่เกิน ,    งวด ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน  คน 

8 ปีขึนไป ,  ขึนไป   งวด ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ จาํนวน  คน 

3 
เงนิกู้ทุนเรือนหุ้น 

และเงนิฝาก 
- 

ร้อยละ  ของมูลค่าหุน้ 

และเงินฝากรวมกนั 
 งวด ทุนเรือนหุน้และเงินฝากคาํประกนั - 5.00% 



  ประเภทเงนิกู้ 

  
 

* เริมถือใช้ตงัแต่วนัท ี  ตุลาคม  เป็นต้นไป 
 

 

ประเภทสินเชือ คุณสมบัต ิ วงเงินกู้ (บาท) งวดชําระหนี ผู้คาํประกนั  

ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 

ไม่ตํากว่าของ

วงเงินกู้ 

อตัราดอกเบีย/ปี 

1 เงนิกู้ เพือเหตุฉุกเฉิน 
สะสมหุน้มาแลว้ 

6 งวดขึนไป 
ไม่เกนิ ,   งวด 

วงเงินกู้เกินหุ้นสะสม 

 ใช้ผู้คาํประกนั  คน 
- 8.00% 

   2 

 

 

เงนิกู้สามัญทัวไป 

 

 

สะสมหุน้มาแลว้ 

6 งวดขึนไป 
ไม่เกิน 100,000   งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/ พนง.ภารกิจ 

จาํนวน 2 คน 

20% 

 

8.00% 

 เดือน – 1 ปี ไม่เกิน 100,000   งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/ พนง.ภารกิจ 

จาํนวน 2 คน 

9.25% 

1 ปีขึนไป–2 ปี ไม่เกิน 150,000  72 งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/ พนง.ภารกิจ 

จาํนวน 3 คน 

2 ปีขึนไป-4 ปี ไม่เกิน 200,000   งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/ พนง.ภารกิจ 

จาํนวน 3 คน 

 ปีขึนไป 200,001 ขึนไป  งวด 
ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/ พนง.ภารกิจ 

จาํนวน 4 คน 

3 

 

เงนิกู้สามัญ           

ทุนเรือนหุ้นและ

เงนิฝาก 

- 
ร้อยละ  ของมูลค่าหุน้ 

และเงินฝากรวมกนั 
130 งวด ทุนเรือนหุน้และเงินฝากคาํประกนั - 5.00% 



 

         ประเภทเงนิกู้ 
 

 
 

* เริมถือใช้ตงัแต่วนัท ี  ตุลาคม  เป็นต้นไป 
 

 

 

ประเภทสินเชือ คุณสมบัต ิ วงเงินกู้ (บาท) งวดชําระหนี ผู้คาํประกนั  

ค่าหุ้นรวมเงินฝาก 

ไม่ตํากว่าของ

วงเงินกู้ 

อตัราดอกเบีย/ปี 

1 เงนิกู้ เพือเหตุฉุกเฉิน 
สะสมหุน้มาแลว้ 

6 งวดขึนไป 
ไม่เกนิ ,   งวด 

วงเงินกู้เกินหุ้นสะสม 

 ใช้ผู้คาํประกนั  คน 
- 8.00% 

2 เงนิกู้สามัญทัวไป 

6 งวดขึนไป-1 ปี ไม่เกิน 80,000 

ไม่เกิน             

 งวด 

ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจาํ/  

พนง.ภารกิจ/พนง.จา้งทวัไป 

 จาํนวน 2 คน 

20% 8.00% 

 ปีขึนไป 80,001 ขึนไป 

3 
ทุนเรือนหุ้น 

และเงนิฝาก 
- 

ร้อยละ  ของมูลค่าหุน้ 

และเงินฝากรวมกนั 
130 งวด ทุนเรือนหุน้และเงินฝากคาํประกนั - 5.00% 


