หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้าประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ้ากัด
ผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และถูกหักเงินค่าหุ้นในใบรับเงินเดือนแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถยื่นกู้เงินสามัญได้
2. กู้เงินสามัญได้ 60 เท่าของเงินได้รายเดือน หลังจากหักภาษีและ กบข . แล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน
1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะต้องมีเงินค่าหุ้นสะสม 10 % ของยอดเงินกู้ ณ วันที่มายื่น
เรื่องขอกู้เงินกู้สามัญ
3. ต้องมีสมาชิกค้าประกันวงเงินกู้
3.1 หากใช้ผู้ค้าประกัน จานวน 2 นาย ไม่ต้องแยกชั้นยศแต่มีวงเงินค้าประกันเพียงพอ ผู้กู้ต้องทา
ประกันภัยผู้ค้าประกันด้วย
3.2 หากใช้ผู้ค้าประกัน จานวน 3 นาย ไม่แยกชั้นยศ และมีวงเงินค้าประกันเพียงพอ
4. ผ่อนชาระเงินกู้ต่าง ๆ แล้วจะต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ากว่า 1 ใน 4 หรือ 5,000.-บาท ของเงินได้รายเดือน
5. สมาชิกสามารถเลือกผ่อนชาระหนี้เงินกู้ได้ดังนี้
5.1 ในกรณีเลือกผ่อนชาระหนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี (120 งวดเดือน ) ไม่เกินวันเกษียณอายุ
ราชการ และมีผู้ค้าประกันครบ 3 นาย ไม่ต้องทาประกันภัยผู้ค้าประกัน
5.2 ในกรณีเลือกผ่อนชาระหนี้เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี (180 งวดเดือน) และไม่เกินวันเกษียณอายุ
ราชการ ผู้กู้ต้องทาประกันภัยผู้ค้าประกันด้วย
6. สมาชิกสามารถยื่นกู้เงินสามัญใหม่ได้
6.1 ในกรณีเลือกผ่อนชาระหนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี สามารถยื่นกู้เงินสามัญใหม่ได้เมื่อผ่อนชาระ
หนี้เก่าไปแล้วครบ 1 ปี หรือ 12 งวด/เดือน หากนาเงินสดมาชาระหนี้สิน และต้องการกู้เงินใหม่จะกู้ได้นับจาก
วันที่นาเงินมาชาระหนี้สินไปแล้ว 6 เดือน
6.2 ในกรณีเลือกผ่อนชาระหนี้เกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี ยื่นกู้เงินสามัญใหม่ได้เมื่อผ่อนชาระหนี้เก่า
ไปแล้วครบ 2 ปี หรือ 24 งวด/เดือน หากนาเงินสดมาชาระหนี้สิน และต้องการกู้เงินใหม่จะกู้ได้นับจากวันที่
นาเงินมาชาระหนี้สินไปแล้ว 6 เดือน
7. สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินสามัญ ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตรวจสอบสิทธิ
การกู้และการค้าประกันก่อนล่วงหน้า โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมา เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ท่านต้องการ
และผู้ค้าประกันสามารถค้าประกันได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ท่านลงมาทาสัญญา นับจากทาสัญญากู้เงินแล้ว
เงินกู้จะโอนเข้าบัญชีของท่าน ภายใน 7 วันทาการ
8. สมาชิกที่ย้ายสังกัดออกนอก บก.กองทัพไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่งหักเงินเดือนไม่ได้ ไม่สามารถ
กู้เงินสามัญได้ ยกเว้น หน่วยการเงินต้นสังกัดของผู้กู้เป็นผู้หักหนี้สินนาส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
9. กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้าประกันแล้ว จะขอกู้เงินสามัญโดยใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากค้าประกันไม่ได้

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้าประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
ผู้กู้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และถูกหักเงินค่าหุ้นในใบรับเงินเดือนแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถยื่นกู้เงินสามัญได้
2. กู้เงินสามัญได้ 60
เท่าของเงินได้รายเดือน หลังจากหักภาษีและ กบข . แล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน
1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยจะต้องมีเงินค่าหุ้นสะสม 10 % ของยอดเงินกู้ ณ วันที่มายื่นเรื่องขอ
กู้เงินกู้สามัญ
3. สมาชิกสามารถเลือกปฏิบัติได้ดังนี้
3.1 สาหรับสมาชิกที่กู้เงินสามัญเลือกผ่อนชาระหนี้ภายในระยะเวลา 120 งวด และไม่เกินวันเกษียณอายุ
ราชการ ผ่อนชาระหนี้ไปแล้วอย่างน้อย 12 งวดหรือ 1 ปี (งวดชาระหนี้) สามารถกู้เงินสามัญใหม่ได้ ในกรณีมีผู้ค้า
ประกันครบ 3 คน ไม่ต้องทาประกันภัยผู้ค้าประกัน แต่ถ้ามีผู้ค้าประกันเพียง 2 คน ต้องทาประกันภัยผู้ค้าประกันด้วย
โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกัน
3.2 หากสมาชิกเลือกผ่อนชาระหนี้เกิน 120 งวด แต่ไม่เกิน 180 งวด
(งวดชาระหนี้) และไม่เกินวัน
เกษียณอายุราชการ จะกู้เงินสามัญใหม่ได้เมื่อผ่อนชาระหนี้ไปแล้วอย่างน้อย 24 งวดหรือ 2 ปี จึงจะกู้เงินใหม่ได้ ไม่ว่าจะ
มีผู้ค้าประกันครบ 3 คนหรือไม่ก็ตามต้องทาประกันภัยผู้ค้าประกันด้วย
4. ผ่อนชาระเงินกู้ต่าง ๆ แล้วจะต้องมีเงินคงเหลือสุทธิไม่ต่ากว่า 1 ใน 4 หรือ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ของเงินได้รายเดือน
5. สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินสามัญ ต้องส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตรวจสอบสิทธิการกู้
และการค้าประกันก่อนล่วงหน้า โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นไปตามที่ท่าน
ต้องการและผู้ค้าประกันสามารถค้าประกันได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ท่านลงมาทาสัญญา นับจากทาสัญญากู้
เงินแล้วเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีของท่าน ภายใน 7 วันทาการ
6. สมาชิกที่ย้ายสังกัดออกนอก บก .กองทัพไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ส่งหักเงินเดือนไม่ได้ ไม่สามารถกู้เงิน
สามัญได้ ยกเว้น หน่วยการเงินต้นสังกัดของผู้กู้เป็นผู้หักหนี้สินนาส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
7. กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้าประกันแล้ว จะขอกู้เงินสามัญโดยใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากค้าประกันไม่ได้
หลักฐานประกอบการขอกู้เงินกู้สามัญ (ผู้กู้)
1. ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบัน
2. สาเนาหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด
3. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
4. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
5. ใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส)
6. สาเนาบัตรประจาตัว / สาเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส

1
2
1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
(ผู้กู้รับรองสาเนา)
ฉบับ
“……………”
ฉบับ
“……………”
ฉบับ
ฉบับ (คู่สมรส/ผู้กู้รับรองสาเนา)
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7. สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีสมรส)
8. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันของคู่สมรส (กรณีสมรส)
9. สาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีหย่า)

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

(ผู้กู้รับรองสาเนา)
“……………”
“…………….”

ผู้ค้าประกัน
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า
และถูกหักเงินค่าหุ้นงวดแรกในใบรับเงินเดือนแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
2. ค้าประกันเงินกู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือน และไม่เกินวันเกษียณอายุราชการ
3. ต้องได้รับการยินยอมจากคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
4. ผู้ค้าประกันต้องไปทาหนังสือค้าประกันด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของสหกรณ์ฯ เว้นแต่ผู้ที่
ติดราชการปฏิบัติหน้าที่ในสนาม ต้องมีหนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา ระดับ หน .ส่วนราชการที่มียศตั้งแต่ พ .ท. หรือ
เทียบเท่าขึ้นไปแนบมาด้วย
5. ผู้ค้าประกันต้องชาระหนี้แทนผู้กู้ หากผู้กู้ไม่ส่งเงินงวดชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ติดต่อกันเป็นเวลา
2 เดือน
6. สมาชิกที่ออกจากประจาการ หรือย้ายสังกัดออกนอก บก.กองทัพไทย ซึ่งสหกรณ์ฯ ส่งหักเงินเดือน
ไม่ได้ ค้าประกันเงินกู้สามัญไม่ได้ ยกเว้นสมาชิกที่หน่วยการเงินหักเงินเดือนและนาส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สามารถ
ค้าประกันได้
หลักฐานประกอบการกู้เงินกู้สามัญ (ผู้ค้าประกัน)
1. สาเนาใบรับเงินเดือนฉบับปัจจุบัน 1 ฉบับ (ผู้ค้าประกันแต่ละคนรับรองสาเนาด้วยตนเอง)
2. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
1 ฉบับ
“-------------------------------”
3. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
1 ฉบับ
“-------------------------------”
4. ใบยินยอมของคู่สมรส (กรณีสมรส)
1 ฉบับ
“-------------------------------”
5. สาเนาบัตรประจาตัว/บัตรประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ (คู่สมรสรับรองสาเนาด้วยตนเอง)
6. สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
1 ฉบับ
(คู่สมรสรับรองสาเนาด้วยตนเอง)
7. สาเนาใบสาคัญการสมรส (กรณีสมรส) 1 ฉบับ
“-------------------------------”
8. สาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีหย่า)
1 ฉบับ
“-------------------------------”

ตังแต่ 1 ก.ย.54

หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและถูก
หักเงินค่าหุ้นงวดแรกตามข้อบังคับของสหกรณ์แล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. คาขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกอง, ผู้
บังคับหน่วย, รองผู้อานวยการกอง หรือรองผู้บังคับหน่วย ทุกครั้งที่มีการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
3. กู้ได้ 2 เท่าของเงินได้รายเดือนเมื่อหักภาษี และ กบข. แล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 100,000.- บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
4. ผ่อนชาระเงินกู้แล้วต้องมีเงินคงเหลือสุทธิไม่ต่ากว่า 1 ใน 4 หรือ 5,000.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ของเงินได้
รายเดือน
5. ถ้าผู้กู้มีเงินค่าหุ้นที่ชาระแล้วน้อยกว่าจานวนเงินที่ขอกู้ จะต้องจัดให้มีสมาชิกค้าประกัน 1 ราย
(การคิดวงเงินการค้าประกัน เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน + เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน)
6. ผู้ค้าประกันให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวพร้อมรับรองสาเนาด้วยตนเอง 1 ฉบับ
7. กู้ใหม่ได้เมื่อผ่อนชาระหนี้ไปแล้ว 4 เดือน หรือชาระหนี้หมด
8. ผ่อนชาระเงินกู้ได้ 4 งวดเดือน ถึง 12 งวดเดือน
9. สมาชิกที่ออกจากประจาการ หรือย้ายสังกัดออกนอก บก.กองทัพไทย ที่สหกรณ์ส่งหักเงินเดือนไม่ได้
กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินไม่ได้

หลักฐานประกอบการขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ผู้กู้มากู้และรับเงินด้วยตนเอง ต้องแนบหลักฐานดังนี้
1. ผู้กู้ลงลายมือชื่อในใบคาขอกู้เงิน และผู้รับเงินให้เรียบร้อย
2. ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบันของผู้กู้
3. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ (ผู้กู้รับรองสาเนา) 1 ฉบับ
ผู้กู้ฝากเอกสารให้ผู้อื่นมายื่นกู้ หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ผู้กู้ลงลายมือชื่อในใบคาขอกู้เงิน และผู้รับเงินให้เรียบร้อย
2. ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบันของผู้กู้
3. สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้กู้ 1 ฉบับ (ผู้กู้รับรองสาเนา)
4. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย หน้าที่มีชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีของผู้กู้ (ผู้กู้รับรองสาเนา)
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หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโดยใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากค้าประกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด
2.00กู้ได้ 90% ของมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
และการกู้เงินสามัญโดยใช้เงินฝากออมทรัพย์พิเศษค้าประกันกู้ได้ 90% ของเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็นหลักประกัน
3. สมาชิกที่ส่งคืนเงินกู้สามัญไม่ครบถ้วน หากประสงค์จะขอกู้ใหม่ให้มีสิทธิกู้ได้โดยไม่ต้องนาเงินมา
ชาระคืนก่อน แต่สหกรณ์จะนาเงินจานวนนั้นมาหักชาระหนี้เก่าเมื่อได้รับเงินกู้ใหม่แล้ว
4. ผ่อนชาระเงินกู้ต่าง ๆ แล้ว จะต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่ต่ากว่า 1 ใน 4 หรือ 5,000.-บาท ของเงินได้รายเดือนใน
กรณีกู้เงินสามัญจานวนสูง ซึ่งผ่อนชาระเกินเงินได้รายเดือนให้พิจารณารายได้อื่นประกอบ และความสามารถในการผ่อน
ชาระเกินเงินได้รายเดือนด้วย ยกเว้นข้าราชการบานาญ
5. สมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ สหกรณ์จะนาเงินค่าหุ้นที่มีอยู่หักชาระหนี้จ่ายเงินค่า
หุ้นส่วนที่เหลือคืน และให้พ้นจากสมาชิกภาพ
6.00ในกรณีกู้เงินสามัญโดยใช้เงินฝากค้าประกัน สหกรณ์ยึดสมุดคู่ฝากเงินไว้และในกรณีที่ผู้กู้ปฏิบัติ ผิดเงื่อนไข
ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินฝากจากบัญชีที่ยึดไว้ ส่งชาระหนี้ที่ค้างชาระจนครบถ้วนได้
7. ผู้กู้เงินจะต้องมาทาหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญด้วยตนเอง จะฝากหรือให้ผู้อื่นกระทาแทนไม่ได้
8. นาส่งเงินชาระหนี้ (อย่างช้าภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน)
ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด บก.กองทัพไทย
- หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเงิน
- ในกรณีกู้เงินจานวนสูงๆ ให้ดาเนินการเหมือนข้าราชการบานาญก็ได้แล้วแต่กรณี
ข้าราชการบานาญและอื่น ๆ
- มาชาระด้วยตนเอง ณ ที่ทาการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- ส่งเงินผ่านธนาคาร สั่งจ่าย “สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด” ธนาคารทหารไทย จากัด
สาขาถนนสรงประภา หมายเลขบัญชี 135-2-14044-4 (แจ้งเจ้าหน้าที่สินเชื่อสหกรณ์ฯ ก่อนล่วงหน้า และส่งสาเนาใบฝาก
เงินให้สหกรณ์ฯ ทราบเพื่อเป็นหลักฐาน)
หลักฐานประกอบการกู้เงินกู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้น หรือเงินฝากค้าประกัน
ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด นทพ.
1. ใบรับเงินเดือนตัวจริงฉบับปัจจุบัน
1 ฉบับ
2. สาเนาบัตรประจาตัวผู้กู้รับรองสาเนาด้วยตนเอง 1 ฉบับ
3. สมุดเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จากัด 1 เล่ม
(ไว้ดูยอดเงินฝากเพื่อนามาเป็นยอดกู้ และยึดสมุดคู่ฝากไว้ กรณีกู้เงินกู้สามัญโดยใช้เงินฝากค้าประกัน )
4. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารทหารไทย จากัด (กรณีกู้เงินกู้สามัญโดยใช้ค่าหุ้นค้าประกัน)
ข้าราชการบานาญและอื่น ๆ
แนบเอกสารเหมือนข้าราชการประจา ยกเว้นไม่ต้องแนบใบรับเงินเดือน
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