
หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพ่ือด ารงชีพ พ.ศ. 2565 (ดช.) 

 

 

  การผ่อนช าระคนื

- แบบธนาคาร 

(เงินต้นรวมดอกเบี้ย)

- ผ่อนส่ งช าระคืนไม่ เกิน 

180 งวด และต้องอายุไม่เกิน 

80 ปี

- ลูกจ้างประจ าท่ีไม่มีสิทธิ

ได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน 

หรือพนักงานมหาวิทยาลัย

ท่ีมีสัญญาจ้างถึงอายุ 60 ปี 

ให้ส่งคืนภายในระยะเวลา

ท่ี เหลือในสัญญาจ้างและ

ภายในอายุไม่เกิน 60 ปี

วัตถุประสงค์ในการให้เงินกู้

• เพื่อเป็นทุนในการด ารงชีพแก่สมาชิก 

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติให้ดีขึ้น

• เพื่อการรวมหนี้ท่ีคงค้างกับสหกรณ์ฯ ช่วย

ลดประเภทสัญญาเงินกู้ให้น้อยลง ท าให้

สมาชิกลดภาระค่าใช้จ่าย และมีเงินคงเหลือ

ใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ท าให้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีขึ้น

ระยะเวลาด าเนนิการ
ต้ังแต่วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565

ถึง 31 สิงหาคม 2565

วงเงินกู้

ไม่เกิน  

1,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ 5.40

ต่อปี

คุณสมบัติของผู้กู้

- เป็นสมาชิกสามัญมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป ยกเว้น

สมาชิกสามัญท่ีเป็นพนักงานราชการ, พนักงาน

มหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี, สมาชิก

ท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด

เชียงใหม่ ท้ังนี้ ไม่รวมถึงสมาชิกท่ีสังกัดเทศบาล

นครเชียงใหม่ ,  ข้ าราชการท่ีโอนย้ายจาก

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.) และพนักงานครูท่ีสังกัดในโรงเรียนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่

- ไม่อยู่ระหว่างถูกอายัดเงินปันผล, ถูกพิทักษ์

ทรัพย์, ปรับโครงสร้างหนี้, ประนอมหนี้ หรือ

สมาชิกค้างส่งเงินงวดช าระหนี้



 
หมายเหตุ: เงินได้รายเดือน ได้แก่ เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่งหรือเงินค่าครองชีพหรือค่าวิทยฐานะหรือค่าตอบแทน และเงินอื่นใดที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

หลักประกัน

- มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ นอกเหนือจากท่ีเป็น

หลักประกันของสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นแล้ว

- ใช้สมาชิกสามัญค้ าประกัน วงเงินกู้ 500,000 บาท ต่อผู้ค้ าประกัน 1 คน 

โดยเป็นข้าราชการอย่างน้อย 1 ใน 2 ของผู้ค้ าประกันทั้งหมด

- กรณผีู้กู้เป็นลูกจ้างประจ า, เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 

จ ากัด, เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 

จ ากัด, เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ, 

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ , 

เจ้าหน้าท่ีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อนครูจังหวัดเชียงใหม่, เจ้าหน้าท่ี

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่, พนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีสัญญาจ้าง

ถึงอายุ 60 ปี ท่ีไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือน ให้ใช้ข้าราชการ หรือ

ลูกจ้างประจ าท่ีมีสิทธิ์ได้รับเงินบ าเหน็จรายเดือนค้ าประกันอย่างน้อย 1 ใน 2

ของผู้ค้ าประกันทั้งหมด

- สมาชิก 1 คน มีสิทธิ์ค้ าประกันผู้กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญา โดย

ต้องมิใช่ผู้ค้ าประกันในสัญญาเงินกู้ประเภทอื่นของผู้กู้ ซึ่งเมื่อรวมกับการค้ า

ประกันเงินกู้ในสัญญาอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10 สัญญา

เงื่อนไขการให้กู้

- ผู้กู้ต้องส่งช าระเงนิกู้ทุกประเภทมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด จึงจะใช้สิทธิกู้ในโครงการนี้ได้

- ผู้กู้ต้องส่งช าระเงินกู้ในโครงการนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด จึงจะใช้สิทธิกู้ประเภทอื่นได้ ยกเว้น เงินกู้ฉุกเฉิน ต้อง

ช าระเงินกู้ในโครงการนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 งวด

- ผู้กู้สามารถใช้สิทธิกู้โครงการนี้ได้เพียง 1 ครั้ง

- ผู้กู้ต้องไม่เป็นสมาชิกท่ียื่นค าขอกู้สามัญโครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก พ.ศ. 2565 (สม.3) 

- ผู้กู้ต้องท าการหักกลบเงินกู้ทุกประเภท หรือให้เป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิกผู้กู้ท่ีจะท าการหักกลบหรือไม่ก็ได้ 

โดยผู้กู้ท่ีอยู่ในบังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการหักเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้

เงินกู้สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังจากหักช าระประจ าเดือนแล้ว

คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ส าหรับสมาชิกผู้กู้ท่ีไม่อยู่ในบังคับของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีเงินได้ราย

เดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท

- การกู้เงิน เมื่อพิจารณาจากทุนเรือนหุ้น กองทุนเสริมสร้างความม่ันคงและหลักประกันอื่นท่ีผู้กู้มี หากยังไม่ครอบคลุม

กับภาระหนี้ให้จัดท าหลักประกันเพิ่มเตมิ เพื่อให้ครอบคลุมกับภาระหนี้ที่มอียู่กับสหกรณ์ฯ

- วงเงินให้กู้ตามหลักเกณฑ์นี้ไม่นับรวมกับ 3 สัญญา (ฉฉ., สามัญหรือพิเศษ, ATM) และไม่ตกอยู่ภายใต้จ ากัดวงเงินกู้

พิเศษ หรือวงเงินกู้สามัญแต่อย่างใด ท้ังนี้ เพดานวงเงินกู้รวมทุกประเภทสัญญา ต้องไม่เกิน 5,200,000 บาท

- ผู้กู้ต้องยินยอมเปิดเผยข้อมูลและการตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสนิ รวมท้ังสถาบันการเงนิอื่น เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาการให้กู้
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