
 
 
 
 

รายละเอยีดการให้กู้เงนิแก่สหกรณ์อ่ืน  
1. ใหกู้ไ้ม่เกินร้อยละ 25  ของทุนเรือนหุน้รวมกบัเงินส ำรองของสหกรณ์  สอ.มช. 
2. มีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ผูข้อกูเ้ป็นผูค้  ้ำประกนั 

การผ่อนช าระเงนิกู้  
ระยะสั้น  :  ช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน   ผอ่นช ำระ 12  งวด   

(กูไ้ดไ้ม่เกิน 50 ลำ้นบำท ในกรณีท่ีวงเงินกูเ้กิน 50 ลำ้นบำท ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำร
พิจำรณำเป็นรำย ๆ ไป) 

ระยะปำนกลำง :  ช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน   ผอ่นช ำระ 36  งวด   
(กูไ้ดไ้ม่เกิน 100 ลำ้นบำท) 

ระยะยำว  :  ช ำระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน ผอ่นช ำระ 60 งวด (ในกรณีท่ีเกิน 60 
งวด ใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำณำเป็นรำยๆ ไป ) กูไ้ดไ้ม่เกิน 100 ลำ้นบำท 

อตัราดอกเบีย้เงนิกู้     

 ตำมประกำศเร่ืองอตัรำดอกเบ้ียเงินกูใ้หส้หกรณ์อ่ืนกู ้

เอกสารขอกู้เงนิ   (ต้องย่ืนเอกสารประกอบการพจิารณาดงัต่อไปนี)้ 
1. แบบค ำขอกูเ้งินตำมท่ี สอ.มช. ก ำหนด 
2. ส ำเนำใบส ำคญัรับจดทะเบียนสหกรณ์ตำมกฎหมำยสหกรณ์ 
3. ขอ้บงัคบัและระเบียบทำงกำรเงินและระเบียบเงินกูข้องสหกรณ์ผูข้อกูเ้งินท่ีถือใชใ้นปัจจุบนั 
4. งบดุล งบก ำไรขำดทุน รำยงำนกิจกำรประจ ำปี ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีสหกรณ์รับรองยอ้นหลงั 3 ปี  

พร้อมทั้งรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีอยำ่งยำวของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ปีสุดทำ้ย 
5. งบทดลอง 3 เดือนก่อนยืน่ค  ำขอกูเ้งิน และงบก ำไรขำดทุน  งบดุล 1 เดือนก่อนยืน่ค  ำขอกู ้
6. รำยงำนสินทรัพยส์ภำพคล่อง 12 เดือน ของรอบปีบญัชีล่ำสุด 
7. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของสหกรณ์ผูข้อกูเ้งินคร้ังท่ีมีมติใหกู้ย้มืเงิน 
8. ส ำเนำหนงัสือก ำหนดวงเงินกูย้มืประจ ำปีท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์ใหค้วำมเห็นชอบของปีปัจจุบนั 
9. ส ำเนำสญัญำกูเ้งินกบัสถำบนักำรเงิน และเจำ้หน้ีอ่ืนทุกรำยท่ียงัมีภำระผกูพนั 
10. รำยนำมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์ผูข้อกูเ้งินและต ำแหน่งหนำ้ท่ีในหน่วยงำนท่ีปฏิบติัรำชกำร หรือ

รัฐวสิำหกิจนั้น ๆ พร้อมทั้งอตัรำเงินเดือนปัจจุบนั 
11. รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัประจ ำปีของสหกรณ์ผูข้อกูเ้งินของปีท่ีผำ่นมำ 
12. อตัรำดอกเบ้ียเงินใหส้มำชิกกูท่ี้ถือใชใ้นปัจจุบนั 
13. แผนกำรรับเงินกู ้(ขอรับ 1 งวด หรือหลำยงวด โปรดระบุวนัท่ีรับเงิน) 
14. ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกท่ีจะใชโ้อนเงิน    
15. ช่ือสหกรณ์เป็นภำษำองักฤษ  พร้อม e-mail  ท่ีติดต่อได ้
16. รูปถ่ำยส ำนกังำนสหกรณ์ พร้อมแผนท่ีตั้ง          ใชใ้นกรณียืน่กูใ้หม่ 

สนใจสอบถามรายละเอยีดได้ที ่
 สหกรณ์ออมทรัพยม์หำวทิยำลยัเชียงใหม่ จ ำกดั 239 ถ.หว้ยแกว้ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  
 โทรศพัท ์(053)94-3651-4 ต่อ งำนสินเช่ือ หรือ 116  โทรสำร (053)225491    Website: http//www.savingscmu.or.th 

 
 



 

 

 

รายละเอียดสญัญากู้ยมืเงิน 

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์.................................................................................................................จ ำกัด 

ตัง้อยู่เลขท่ี .................................................................................................................................................................. 

ทะเบียนเลขท่ี...........................................   วันท่ีจดทะเบียน......................................................................................... 

ขอกู้ยืมเงิน จ ำนวน..................................................ล้ำนบำท 

 

  ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร / ด ำเนนิกำร ครัง้ท่ี..................  เมื่อวันท่ี......................... 

อนุมัตใิห้กูย้มืเงิน จ ำนวน.........................................................ล้ำนบำท  ผ่อนช ำระ................................................งวด 

อัตรำดอกเบีย้....................................ตอ่ปี 

 

  ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหนง่กรรมกำรท่ีลงนำมในสัญญำกู้ยมืเงิน (สอ.ผู้กู้ยืมเงิน) 

1.  ........................................................................................................ต ำแหนง่......................................................... 

2.  ........................................................................................................ต ำแหน่ง.......................................................... 

3.  ........................................................................................................ต ำแหนง่.......................................................... 

 

   

 

............................................................. 

ผู้กรอกรำยละเอยีด 

วันท่ี.........../......................../ 25..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าขอกู้เงิน 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

 

 สหกรณ์ออมทรัพย ์.........................................................................จ ำกัด 

วันที่ ...................เดอืน .........................................พ.ศ..................... 

 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์.......................................................................................................จ ำกัด  

ตั้งส ำนักงำนอยู่เลขที ่........................ถนน ..........................ต ำบล...........................อ ำเภอ ............................. 

จังหวัด............................โทรศัพท์ .......................................มีควำมประสงคจ์ะขอกู้เงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย ์

มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่จ ำกดั  ดังต่อไปนี้ 

 1. ขอกู้เงินจ ำนวน ....................................บำท (.........................................................................) 

 2. ก ำหนดช ำระคนื...................................เดอืน (........................................................................) 

 3. เพื่อน ำไปใช้ประโยชนใ์นกำร .......................................................... .......................................... 

........................................................................................................................................................................ 

 4. ในกำรกู้นี ้สหกรณ์ฯ ยนิยอมมอบหลักประกันไว้คือ ................................................................. 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

 5. ในขณะนี ้สหกรณ์ฯ เป็นลกูหนีแ้ละมีภำระผูกพันอยู่กับสถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ดังนี้ 

 1............................................................................จ ำนวนเงิน.....................................บำท 

 2............................................................................จ ำนวนเงิน.....................................บำท 

 3............................................................................จ ำนวนเงิน.....................................บำท 

 4............................................................................จ ำนวนเงิน.....................................บำท 

 5............................................................................จ ำนวนเงิน.....................................บำท 

 6............................................................................จ ำนวนเงิน.....................................บำท 

 7.............................................................................จ ำนวนเงิน....................................บำท 

 6. สหกรณ์ฯ ตกลงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่จ ำกัด สำมำรถเปิดเผย หรอื

ให้ขอ้มลูเครดิตและข้อมูลอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ แก่สมำชิกในกลุม่เครอืข่ำยควำมรว่มมือในกำรให้เงินกู้แก่

สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกำรใช้หรอืเปิดเผยขอ้มลูดังกลำ่วต้องเปน็ไปตำมประกำศกลุม่เครอืข่ำยควำมรว่มมือใน

กำรให้เงินกู้แกส่หกรณ์ออมทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิกีำร และเงือ่นไข เก่ียวกับกำรได้รับควำมยินยอมจำก

เจำ้ของข้อมูลเพื่อกำรเปิดเผยขอ้มูล และควำมยนิยอมของสหกรณ์ฯ นี ้มีผลตอ่บรรดำขอ้มูลทัง้ปวงที่เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์ฯ ที่มีอยู่ต่อสหกรณอ์อมทรัพยม์หำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ ำกัด และสมำชิกในกลุม่เครอืข่ำยควำมรว่มมือใน

กำรให้เงินกู้แกส่หกรณ์ออมทรัพย์  ที่มีอยู่ก่อนวนัที่ลงในค ำขอกูน้ี ้ และให้ผลคงอยูต่่อไป ถงึแม้ว่ำสหกรณ์ฯ จะได้

ปิดบัญช ีหรอืไม่ได้ใชบ้รกิำรแล้วก็ตำม ทั้งนี ้ ควำมยินยอมนี้เป็นกำรให้ควำมยินยอมโดยไม่มีข้อจ ำกัด ไมม่ีเงื่อนไข 

ไม่มีขอ้สงวนใด ๆ และเป็นกำรให้ควำมยินยอมเพือ่ประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพยม์หำวิทยำลัยเชียงใหม ่ จ ำกัด 

และสมำชิกในกลุม่เครอืข่ำยรว่มมือในกำรให้เงินกู้แกส่หกรณ์ออมทรัพย์ 

 

/สหกรณ์... 
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 สหกรณ์ฯ ขอรับรองว่ำ หำกสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่จ ำกัด  อนุมัตใิหส้หกรณ์ฯ กู้

ได้ตำมค ำขอนี ้ สหกรณ์ฯ ยินยอมตกลงที่จะปฏบิัตใิห้เป็นไปตำมระเบยีบและควำมประสงคข์องสหกรณ์ออมทรัพย์ 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่จ ำกดั  ทุกประกำร 

 

 

     ลงนำม ......................................................... 

 ประทับ             (.........................................................) 

              ตรำสหกรณ ์   ต ำแหนง่ ....................................................... 

       ผู้ยื่นค ำขอกู ้   

     

 


