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สมาชิกท่ีตอ้งการตรวจสอบสิทธ์ิเงินกู ้   ใหส่้งสลิปเงินเดือน ๆ
ล่าสุด และเดือนมีนาคม 2563 
มาท่ีสหกรณ์ฯ เพื่อคาํนวณสิทธ์ิกู ้ในช่องทาง 
Line Official Account : @cddcoop

เงินกู้สามัญ 

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และมีอายุการเป็น

สมาชิก 1 ปี

3. หลักประกันเงินกู้

2. การให้บริการเงินกู้สามัญ

4. อัตราดอกเบ้ีย 6.95 ต่อปี และผ่อนชําระได้

สูงสุดไม่เกิน 180 งวด



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้ฉุกเฉิน 
เอทีเอ็ม (ATM)

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงิน

ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 

3. ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน

2. กู้เงินได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 

120,000 บาท  ให้ปัดเศษลงเป็นหลักพัน 

4. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด จํานวนเงินต้นที่ผ่อน

ชําระคืน จะกลับไปเป็นวงเงินให้สมาชิกทํารายการกดเงินใหม่

ได้อีกคร้ัง



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้ฉุกเฉิน 
เอทีเอ็ม (ATM)

5. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด 

6. จํานวนเงินต้นที่ผ่อนชําระคืน จะกลับไปเป็นวงเงินให้

สมาชิกทํารายการกดเงินใหม่

ได้อีกครั้ง



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

1.ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่

น้อยกว่า 6 งวด

2.กู้เงินได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 

120,000 บาท กรณีคํานวณแล้วมีเศษสตางค ์ให้ปัดเศษ ลง

เป็นหลักพัน 

3.ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่

น้อยกว่า ร้อยละ10 ของเงินได้รายเดือน 



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
4.ผ่อนชําระได้ไม่เกิน 12 งวด

5.อัตราดอกเบ้ีย 5.95 ต่อปี



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเชื่อ
ทันใจ

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี กรณี

สมาชิกประสงค์จะย่ืนกู้ใหม่จะต้องชําระหนี้เงินกู้ประเภทนี้

มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวด

3. ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่

น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน

2. สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของเงินได้ราย

เดือน โดยปัดเศษลงเป็นหลักพัน



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเชื่อ
ทันใจ

4. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 36 งวด 

และใช้ผู้คํ้าประกัน 1 ท่าน

5. อัตราดอกเบี้ย 5.95 ต่อปี



***ยื่นกู้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2565***

เงินกู้พิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียว

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี

1)กรณีกู้เพื่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ชําระหนี้ไม่เกิน 24 งวด

2)กรณีกู้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศ 

กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท ชําระหนี้ไม่เกิน 36 งวด

**กรณีกู้ซ้ําต้องปิดสัญญาเดิม**

2. จํานวนเงินให้กู้ที่ให้แก่สมาชิก และการผ่อนชําระ

3. ต้องมีเงินเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย

ทุกประเภทแล้วไม่น้อยกว่า 1,500 บาท



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเพื่อ
การท่องเท่ียว

4. อัตราดอกเบ้ีย 5.95 ต่อปี

5. หลักประกันเงินกู้

6. สมาชิกประสงค์จะย่ืนกู้ใหม่จะต้องปิดสัญญาเดิมก่อนจึง

สามารถย่ืนกู้ใหม่



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษ
เพื่อรวมหน้ีนอกระบบ

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. กู้เงินได้ไม่เกินมูลค่าหน้ีท่ีมีกับสถาบันอื่น หรือมูลค่าหน้ีนอกระบบ หรือรวม

หน้ีท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ในอัตราดอกเบ้ีย 6.25 ไม่เกิน 3,000,000 บาท เม่ือ

อนุมัติแล้วสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้องตามภาระหน้ีหรือเงินท่ีต้อง

ชําระโดยตรงตามหลักฐานท่ีระบุไว้ในการยื่นกู้ ท้ังน้ี สมาชิกท่ีกู้เงินพิเศษเพ่ือ

รวมหน้ีนอกระบบสหกรณ์แล้ว จะไม่สามารถกู้เงินประเภทอื่น ๆ ได้ อย่างน้อย 

5 ปี

3. ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่น้อย

กว่าร้อยละ30 ของเงินได้รายเดือน

4. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวด

5. อัตราดอกเบ้ีย 5.95 ต่อปี



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือ
การลงทุนประกอบอาชีพ

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงิน

ค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด 

และมีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี

2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.95 ต่อปี 

โดยสมาชิกมีสิทธ์ิได้รับเงินเฉลี่ยคืน



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการ
ลงทุนประกอบอาชีพ

หลักประกันเงินกู้
1) กู้ไม่เกิน 200,000 บาท ใช้ผู้ค้ําประกัน 1 คน

2) กู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท 

ใช้ผู้ค้ําประกัน 2 คน

3) กู้เกิน 700,000 บาท ขึ้นไป ใช้ผู้ค้ําประกัน 3 คน

ใช้มูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน 

(กรณีใช้หุ้นค้ําประกันต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ)์



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

โครงการ คุณมีฝัน 
สหกรณ์ฯ มีให้

1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ไม่มีภาระหนี้สินกับ

สหกรณ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. กู้เงินได้เต็มจํานวนของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่มีอยู่

กับสหกรณ์ ฯ กรณีคํานวณแล้วมีเศษสตางค ์ให้ปัดเศษลง

เป็นหลักสิบ

3. ต้องมีเงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วไม่

น้อยกว่า ร้อยละ10 ของเงินได้รายเดือน

4. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวด

5. อัตราดอกเบ้ีย 5.95 ต่อปี



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อสร้าง
สุขอเนกประสงค์ 

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือสร้างสุขอเนกประสงค์ 

มี 6 ประเภท ดังน้ี

1) เงินกู้พิเศษเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามประเพณี/เทศกาล/

โอกาสพิเศษต่างๆ

วงเงินกู้ไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชําระไม่เกิน 3 งวด

2) เงินกู้พิเศษเพ่ืออุปโภคในครัวเรือน

วงเงินกู้ไม่เกิน 60,000 บาท ผ่อนชําระไม่เกิน 24 งวด

3) เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ือรถยนต์

วงเงินกู้ไม่เกิน 1,200,000 บาท ผ่อนชําระไม่เกิน 108 งวด

4) เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ือรถจักรยานยนต์

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชําระไม่เกิน 48 งวด

5) เงินกู้พิเศษเพ่ือซ่อมรถยนต์

วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนชําระไม่เกิน 48 งวด

6) เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพรายย่อย

วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชําระไม่เกิน 36 งวด



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

โครงการสินเช่ือ
เพ่ือซ้ือเคร่ืองมือ ICT และอุปกรณ์

การส่ือสาร

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และมีอายุการเป็น

สมาชิก 1 ปี

3. หลักประกันเงินกู้

2. กู้เงินได้ไม่เกิน 25,000 บาท และหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุก

ประเภทแล้ว ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของเงินได้

รายเดือน

4. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 24 งวด

5. อัตราดอกเบ้ีย 5.95 ต่อปี



***ยื่นกู้ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 29 ธันวาคม 2565***

เงินกู้สินเช่ือเพ่ือสร้างสุข
ปีใหม่ไทยสู่ปีใหม่สากล

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่ได้รับเงินปันผลในปีที่ผ่านมา และไม่

ถูกบังคับคดี หรือไม่ถูกอายัดเงินปันผล

3. อัตราดอกเบ้ีย 5.95 ต่อปี

2. กู้ได้ในวงเงินร้อยละ 95 ของเงินปันผลที่ได้รับปีที่ผ่านมา 

โดยไม่รวมเฉลี่ยคืน กรณีมีเศษให้ปัดเศษลงเป็นหลักสิบ

4. สหกรณ์จะหักเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียจากเงินปันและเฉลี่ย

คืนปี 2565



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเพื่อ
การศึกษา

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด และมีอายุการเป็น

สมาชิก 1 ปี

3. หลักประกันเงินกู้

2. กู้เงินเพื่อศึกษาให้ตนเอง และหรือบุตรไม่เกิน 

300,000 บาท และหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว

ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของเงินได้ราย

เดือน

4. การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา 

สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษาตาม

ค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษ
เพื่อการศึกษา

5. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 48 งวด

6. อัตราดอกเบี้ย 5.50 ต่อปี



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเพ่ือ
การเคหะสงเคราะห์

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้น

มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด 

และมีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี

2. กรณีเป็นสมาชิกรับโอนมาจากสหกรณ์ฯอ่ืน

ให้นับจากวันท่ีโอนมาแล้วไม่น้อยว่า 1 ปี

3. กู้ได้สูงสุด 3,000,000 บาท และต้องมี

เงินเดือนหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน 

4. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 360 งวด 

และต้องชําระหน้ีให้เสร็จส้ินก่อนอายุ 75 ปี



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเพ่ือ
การเคหะสงเคราะห์

1. อัตราดอกเบ้ีย 4.75 ต่อปี

2. ผู้กู้ต้องทําประกันอัคคีภัย

 โดยระบุผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ให้แก่ 

“สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด”

3. ผู้กู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการท้ังหมด เช่น 

ค่าพาหนะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าท่ีพัก ค่าจดจํานอง ค่าธรรมเนียม 

และค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์

4.  การประเมินหลักทรัพย์ดําเนินการโดยบริษัทท่ี

สหกรณ์ฯ เป็นผู้กําหนด



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วน

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 12 งวด และมีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปี

2. จํานวนเงินท่ีให้แก่สมาชิกกู้ได้ตามจํานวนยอดเงินรวม หรือหน้ีท่ีค้าง

ชําระท่ีจําเป็นเร่งด่วนต้องใช้จริงจากหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ไม่

เกินรายละ 750,000 บาท 

โดยหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 

10 % ของเงินได้รายเดือน



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ปี จะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วน

หลักประกันเงินกู้

1) กู้ไม่เกิน 200,000 บาท   ใช้ผู้ค้ําประกัน 1 คน 

2) กู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท

ใช้ผู้ค้ําประกัน 2 คน 

กู้เกิน 700,000 บาท  ใช้ผู้ค้ําประกัน 3 คน



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือน

โดยคิดร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือน ***

เงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีมี
ความจําเป็นเร่งด่วน

ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 108 งวด

อัตราดอกเบ้ีย 4.50 ต่อปี



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน

เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และต้องเป็นผู้คํ้าประกัน

เงินกู้สามัญที่รับภาระหนี้แทนผู้กู้

3. หลักประกันเงินกู้

2. กู้ได้ในวงเงินกู้เท่ากับหนี้ที่รับภาระชําระหนี้แทนเท่านั้น และ

หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว ต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อย

กว่าร้อยละ10 ของเงินได้รายเดือน

1) ผู้กู้เงินไม่เกิน    750,000 บาท   ผู้คํ้าประกันไม่น้อยกว่า 

2 คน

2) ผู้กู้เงินเกิน 750,000 บาท   ผู้คํ้าประกันไม่น้อยกว่า 3 

คน                                       

3) ใช้มูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน (กรณีใช้หุ้น

คํ้าประกันต้องไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์)



*** กรณีสมาชิกท่ีอายุตั้งแต่ 59 ป ีจะคํานวณเงินได้รายเดือนโดยคิดร้อยละ 

70 ของเงินได้รายเดือน ***

โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน

เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2564

4. ผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน 150 งวด

5. อัตราดอกเบ้ีย 3.3 ต่อปี



*** กรณีกู้เงินโครงการผู้สูงอายุปลอดเงินต้น สมาชิกจะไม่สามารถกูเงิน

ประเภทอ่ืนได้ ***

โครงการเงินกู้พิเศษ
ผู้สูงอายุปลอดเงินต้น

1. อายุ 60 ปี ข้ึนไป ไม่มีภาระหน้ีสินกับสหกรณ์

ยกเว้นเงินกู้สามัญโดยให้หุ้นเป็นหลักประกัน

2. อัตราดอกเบ้ีย 5 ต่อปี กู้ได้ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น

3. ชําระแต่ดอกเบ้ียโดยหักจากเงินปันผลท่ีจะได้รับในวัน

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 


