หลักเกณฑ์ การกู้เงินสามัญโดยใช้ บุคคลคา้ ประกัน (พนักงานราชการ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ผู้ก้ ู
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
และถูกหักเงินค่าหุ้นในใบรับเงินเดือนแล้ วไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน สามารถยื่นกู้เงินสามัญได้
2. กู้เงินสามัญได้ 15 เท่ าของเงินได้ รายเดือน หลังจากหักภาษีและ กบข . แล้ ว ภายในวงเงินไม่ เกิน
100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้ วน) โดยจะต้ องมีเงินค่าหุ้นสะสม 10 % ของยอดเงินกู้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอกู้เงินกู้
สามัญ
3. สมาชิกคา้ ประกันวงเงินกู้ ต้ อง ใช้ สมาชิกซึ่งเป็ นทหารประจาการอย่ างน้ อย จานวน 2 นาย เป็ นผู้คา้ ประกัน
4. ระยะเวลาการผ่ อนชาระหนี้เงินกู้ได้ดังนี้
- ผ่ อนชาระหนี้ภายในระยะเวลา ไม่ เกินสั ญญาจ้ าง (ให้ กกพ.บก.นทพ. รับรองระยะเวลาที่เหลือของ
สั ญญาจ้ าง
5. สมาชิกสามารถยื่นกู้เงินสามัญใหม่ ได้
- สามารถยื่นกู้เงินสามัญใหม่ ได้ เมื่อ ผ่ อนชาระหนี้เก่ าไปแล้ วครบ 1 ปี หากนาเงินสดมาชาระหนีส้ ิ น และ
ต้ องการกู้เงินใหม่ จะกู้ได้ นับจากวันที่นาเงินมาชาระหนีส้ ิ นไปแล้ ว 6 เดือน
6. สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินสามัญ ต้ องส่ งเอกสารหลักฐานต่ าง ๆ ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ตรวจสอบสิ ทธิ
การกู้และการคา้ ประกันก่ อนล่ วงหน้ า โดยที่ท่านไม่ ต้องเดินทางมา เมื่อตรวจสอบแล้ วเป็ นไปตามที่ท่านต้ องการ
และผู้คา้ ประกันสามารถคา้ ประกันได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ จะแจ้ งให้ ท่านลงมาทาสั ญญา นับจากทาสั ญญากู้เงินแล้ ว
เงินกู้จะโอนเข้ าบัญชีของท่ าน ภายใน 3 วันทาการ
7. กู้เงินสามัญโดยใช้ บุคคลคา้ ประกันแล้ ว จะขอกู้เงินสามัญโดยใช้ เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากคา้ ประกันไม่ ได้
8. สมาชิกที่ออกจากประจาการ หรือย้ ายสั งกัดออกนอก บก.กองทัพไทย ที่สหกรณ์ส่งหักเงินเดือนไม่ ได้
กู้เงินสามัญไม่ ได้
หลักฐานประกอบการขอกู้เงินกู้สามัญ (ผู้ก้ ู)
1. ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบัน
2. สาเนาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด
3. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานราชการ
4. สาเนาทะเบียนบ้ านฉบับปัจจุบัน
5. ใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส)
6. สาเนาบัตรประจาตัว/ สาเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส

1
2
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ (ผู้ก้ รู ับรองสาเนา)
ฉบับ
“……………”
ฉบับ
“……………”
ฉบับ
ฉบับ (คู่สมรส/ผู้ก้ รู ับรองสาเนา)

7. สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีสมรส)
1 ฉบับ (ผู้ก้ รู ับรองสาเนา)
8. สาเนาทะเบียนบ้ านฉบับปัจจุบันของคู่สมรส (กรณีสมรส) 1 ฉบับ
“……………”
9. สาเนาใบสาคัญการหย่ า (กรณีหย่ า)
1 ฉบับ
“…………….”
10. หนังสื อรับรองระยะเวลาที่เหลือของสั ญญาจ้ างจาก กกพ.บก.นทพ. 1 ฉบับ
ผู้คา้ ประกัน
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
และถูกหักเงินค่าหุ้นงวดแรกในใบรับเงินเดือนแล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 1 เดือน
2. คา้ ประกันเงินกู้ได้ 60 เท่ าของเงินเดือน และไม่ เกินวันเกษียณอายุราชการ
3. ต้ องได้ รับการยินยอมจากคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
4. ผู้คา้ ประกันต้ องไปทาหนังสื อคา้ ประกันด้ วยตนเองต่ อเจ้ าหน้ าที่สินเชื่อของสหกรณ์ฯ เว้ นแต่ ผู้ที่
ติดราชการปฏิบัติหน้ าที่ในสนาม ต้ องมีหนังสื อรับรองของผู้บังคับบัญชา ระดับ หน .ส่ วนราชการที่มียศตั้งแต่ พ .ท. หรือ
เทียบเท่ าขึน้ ไปแนบมาด้ วย
5. ผู้คา้ ประกันต้ องชาระหนี้แทนผู้ก้ ู หากผู้ก้ ไู ม่ ส่งเงินงวดชาระหนี้ให้ กับสหกรณ์ฯ ติดต่ อกันเป็ นเวลา 2 เดือน
6. สมาชิกที่ออกจากประจาการ หรือย้ ายสั งกัดออกนอก บก.กองทัพไทย ซึ่งสหกรณ์ฯ ส่ งหักเงินเดือน
ไม่ ได้ คา้ ประกันเงินกู้สามัญไม่ ได้ ยกเว้ นสมาชิกที่หน่ วยการเงินหักเงินเดือนและนาส่ งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ สามารถ
คา้ ประกันได้
หลักฐานประกอบการกู้เงินกู้สามัญ
(ผู้คา้ ประกัน)
1. สาเนาใบรับเงินเดือนฉบับปัจจุบัน
1 ฉบับ (ผู้คา้ ประกันแต่ ละคนรับรองสาเนาด้ วยตนเอง)
2. สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ
1 ฉบับ
“-------------------------------”
3. สาเนาทะเบียนบ้ านฉบับปัจจุบัน
1 ฉบับ
“-------------------------------”
4. ใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส)
1 ฉบับ
“-------------------------------”
5. สาเนาบัตรประจาตัว/บัตรประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ (คู่สมรสรับรองสาเนาด้ วยตนเอง)
6. สาเนาทะเบียนบ้ านของคู่สมรส
1 ฉบับ
(คู่สมรสรับรองสาเนาด้ วยตนเอง)
7. สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีสมรส) 1 ฉบับ
“-------------------------------”
8. สาเนาใบสาคัญการหย่ า (กรณีหย่ า)
1 ฉบับ
“-------------------------------”

หลักเกณฑ์ การกู้เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน (พนักงานราชการ)
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้ าและถูก
หักเงินค่าหุ้นงวดแรกตามข้ อบังคับของสหกรณ์แล้ ว ไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
2. คาขอกู้และหนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ กกพ.บก.นทพ.รับรองระยะเวลาที่เหลือของสั ญญาจ้ าง
3. กู้ได้ 1 เท่ าของเงินได้ รายเดือนเมื่อหักภาษี และ กบข. แล้ ว ภายในวงเงินไม่ เกิน 50,000.- บาท
(ห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
4. ผู้คา้ ประกันต้ องเป็ นทหารประจาการอย่ างน้ อย 1 คน
5. ผู้คา้ ประกันให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวพร้ อมรับรองสาเนาด้ วยตนเอง 1 ฉบับ
6. กู้ใหม่ ได้ เมื่อผ่ อนชาระหนี้ไปแล้ ว 4 เดือน หรือชาระหนี้หมด
7. ผ่ อนชาระเงินกู้ได้ 4 งวดเดือน ถึง 12 งวดเดือน
8. สมาชิกที่ออกจากประจาการ หรือย้ ายสั งกัดออกนอก บก.กองทัพไทย ที่สหกรณ์ส่งหักเงินเดือนไม่ ได้ กู้
เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไม่ ได้

หลักฐานประกอบการขอกู้เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ผู้ก้ มู ากู้และรับเงินด้ วยตนเอง ต้ องแนบหลักฐานดังนี้
1. ผู้ก้ ลู งลายมือชื่อในใบคาขอกู้เงิน และผู้รับเงินให้ เรียบร้ อย
2. ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบันของผู้ก้ ู
3. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานราชการ (ผู้ก้ รู ับรองสาเนา) 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการผู้คา้ ประกัน (ผู้คา้ ประกันรับรองสาเนา) 1 ฉบับ
5. หนังสื อรับรองระยะเวลาที่เหลือของสั ญญาจ้ างจาก กกพ.บก.นทพ. 1 ฉบับ
ผู้ก้ ฝู ากเอกสารให้ ผู้อื่นมายื่นกู้ หรือส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้ องปฏิบัติดังนี้
1. กู้ลงลายมือชื่อในใบคาขอกู้เงิน และผู้รับเงินให้ เรียบร้ อย
2. ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบันของผู้ก้ ู
3. สาเนาบัตรประจาตัวพนักงานราชการ (ผู้ก้ รู ับรองสาเนา) 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการผู้คา้ ประกัน (ผู้คา้ ประกันรับรองสาเนา) 1 ฉบับ
5. หนังสื อรับรองระยะเวลาที่เหลือของสั ญญาจ้ างจาก กกพ.บก.นทพ. 1 ฉบับ
6. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย 1 ฉบับ

