ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น จํากัด ได้พิจารณา
เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้อง
กับข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด ข้อ 70 (8)
และข้อ 98 (3) และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.58
ได้กําหนดให้ คณะกรรมการแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด พิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559 ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2559 ”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ.2557 รวมทั้ง ระเบียบ คําสั่ง และมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่านมาทั้งหมด นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ 3 ในระเบียบนี้ คําว่า
3.1 “ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด
3.2 “ คณะกรรมการดําเนินการ ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด
3.3 “ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ ” หมายถึง ประธานคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศ โยธิน จํากัด
3.4 “ ผู้จัดการ ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด
3.5 “ เงินกู้ ” หมายถึง เงินกู้ทุกประเภทที่สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
จํากัด ให้กู้แก่สมาชิก
3.6 “ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด
หมวดที่ 1
ข้อกําหนดทั่วไป
ข้อ 4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิก
(1) นําไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
(2) นําไปใช้จ่ายในกรณีจําเป็นเร่งด่วน
(3) เสียดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ํากว่าสถาบันการเงินอื่น
/ ข้อ 5 ประเภท ฯ....
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(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ ( ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ําประกัน )
ข้อ 6 สมาชิกมีสิทธิ์ขอกู้เงินได้หลังจากเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 วัน ( 6 เดือน )
ข้อ 7 อํานาจพิจารณาให้เงินกู้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ประธานคณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หากประธาน
คณะกรรมการเงินกู้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานคณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้ว
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการทราบ
(2) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และรายงานให้ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการทราบ
(3) เงินกู้สามัญที่ใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ําประกัน ให้ปฏิบัติตามข้อ 7 (1)
(4) เงินกู้พิเศษให้ปฏิบัติตามข้อ 7 ( 2)
ข้อ 8 สมาชิกที่ขอกู้จะต้องสังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน หรือสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศ
ดอนเมือง หรือกรมช่างโยธาทหารอากาศ (ดับเพลิง) แต่ถ้าย้ายออกจากหน่วยดังกล่าว หรือออกจากประจําการแล้ว
รวมทั้งสมาชิกสมทบสามารถที่จะกู้ได้แต่ยอดวงเงินกู้เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้น หรือเงินฝาก
ในบัญชีของสมาชิก ณ เวลานั้น และต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่สหกรณ์กําหนด
ข้อ 9 สหกรณ์กําหนดวันปิดเพื่อประมวลผลใบเรียกเก็บเงิน (ใบส่งหัก) ในวันที่ 4 ของทุกเดือน แต่
ถ้าวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคาร สหกรณ์จะเลือ่ นมา (ปิด) ในวันทําการก่อนวันหยุด
ดังกล่าว 1 วัน
หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้
ข้อ 10 จํานวนเงินที่สหกรณ์กําหนดให้สมาชิกกู้ ดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้สิทธิ์กู้ได้ ดังนี้.(1.1) กู้ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ผ่อนชําระไม่เกิน 12 งวด
(12 เดือน) ต้องเหลือเงินสุทธิก่อนและหลังกู้ ไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่อนชําระแล้ว ครึ่งหนึ่ง
จึงกู้ใหม่ได้
(1.2 ) กู้เกิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ผ่อนชําระไม่เกิน 12 งวด (12 เดือน) ต้องเหลือเงินสุทธิก่อน และหลังกูไ้ ม่ต่ํากว่า 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน) ผ่อนชําระแล้วครึ่งหนึ่งจึงกู้ใหม่ได้
(1.3 ) กู้เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
ผ่อนชําระไม่เกิน 12 งวด (12 เดือน) ต้องเหลือเงินสุทธิก่อนและหลังกู้ไม่ตา่ํ กว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
ผู้กู้ต้องมีผู้ค้ําประกัน 1 คน ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ค้ําเงินกู้ฉุกเฉินบุคคลอื่น หรือต้องมีเงินฝากค้ําประกันมากกว่ายอดกู้
คงเหลือมากกว่าหนึ่งเท่าขึ้นไป และผ่อนชําระแล้วครึ่งหนึง่ จึงกู้ใหม่ได้
/ (1.4) กู้เกิน ฯ....

-3(1.4 ) กู้เกิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) ผ่อนชําระไม่เกิน 12 งวด (12 เดือน) ต้องเหลือเงินสุทธิก่อนและหลังกู้ไม่ต่ํากว่า 4,000 บาท (สี่พัน
บาทถ้วน) ผู้กตู้ ้องมีผู้ค้ําประกัน 1 คน ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ค้ําเงินกู้ฉุกเฉินบุคคลอื่น หรือ ต้องมีเงินฝากค้ําประกัน
มากกว่ายอดกู้คงเหลือมากกว่าหนึ่งเท่าขึ้นไป และผ่อนชําระแล้วครึ่งหนึง่ จึงกู้ใหม่ได้
(1.5 ) สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ให้กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท (สามหมืน่ บาทถ้วน)
ผ่อนชําระไม่เกิน 12 งวด (12 เดือน) ต้องเหลือเงินสุทธิก่อนและหลังกู้ไม่ต่ํากว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ผ่อนชําระแล้วครึ่งหนึ่งจึงกู้ใหม่ได้ โดยคํานวณจากอายุการทํางานที่เหลือจากสัญญาจ้าง (เมื่อ 22 พ.ย.60)
(2) เงินกู้สามัญให้กู้ได้ ดังนี้.(2.1) กู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ําประกัน 2 คน (รับราชการไม่ถึง 10 ปี)
และ ต้องมีทุนเรือนหุ้น 10 % ของวงเงินกู้ขึ้นไป ผ่อนชําระได้ 20 ปี (240งวด) ต้องมีเงินเหลือหลังหักหนี้สิน
ไม่น้อยกว่า 20 %
( 2.2 ) กู้เงินตั้งแต่ 1,000,001 – 1,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ําประกัน 3 คน ต้องมีทุน
เรือนหุ้น 10 % ของวงเงินกู้ขึ้นไป ผ่อนชําระได้ 20 ปี (240งวด) ต้องมีเงินเหลือหลังหักหนี้สินไม่น้อยกว่า 20 %
และรับราชการมากกว่า 10 ขึ้นไป
( 2.3 ) กู้เงินตั้งแต่ 1,500,001 – 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ําประกัน 4 คน ต้องมีทุน
เรือนหุ้น 10 % ของวงเงินกู้ขึ้นไป ผ่อนชําระได้ 20 ปี (240 งวด) ต้องมีเงินเหลือหลังหักหนี้สินไม่น้อยกว่า 20 %
และรับราชการมากกว่า 10 ขึ้นไป
( 2.4 ) สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ให้กู้ได้ไม่เกิน 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) ต้องมีผู้ค้ําประกัน 2 คน และต้องเป็นข้าราชการ 1 คน และต้องมีเงินเหลือหลังหักหนี้สินไม่นอ้ ยกว่า
20 % โดยคํานวณจากอายุการทํางานที่เหลือจากสัญญาจ้าง
(3) เงินกู้กรณีสมาชิกสมทบ ให้ปฏิบัติตามข้อ 8
ข้อ 11 เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนรวมกับรายได้ประจํา ได้แก่ เงินค่าฝ่าอันตราย เงินเพิ่มสู้รบ
เงินประจําตําแหน่งและเงินเพิ่มค่าครองชีพเท่านั้น
ข้อ 12 เงินได้รายเดือนหลังกู้ของสมาชิกที่ขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 10 (1) และกู้สามัญ
ไม่ต่ํากว่า 20 % ของเงินได้รายเดือน (รวมทั้งผู้ค้ําประกัน)
ข้อ 13 การกูส้ ามัญ สมาชิกต้องถือทุนเรือนหุ้นตามที่ คณะกรรมการกําหนดไว้ในแต่ละคราว ยกเว้น
กรณีกู้โดยใช้ทนุ เรือนหุ้น และเงินฝากค้ําประกัน
ข้อ 14 คําขอกู้ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ น.5 หรือผูร้ ับมอบอํานาจ
แทน ยกเว้นสมาชิกที่มีชั้นยศตั้งแต่นาวาอากาศเอกขึ้นไป หรือผู้ทใี่ ช้ทนุ เรือนหุ้นและเงินฝากค้ําประกั น เงิ น กู้
ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบตามที่กล่าว
ข้อ 15 การค้ําประกันเงินกู้กรณีการกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเกิน 50,000 บาท ผู้กตู้ ้องมีผู้ ค้ํา ประกั น
1 คน และเงินกู้สามัญที่ใช้ทุนเรือนหุ้นและเงินฝากค้ําประกันเงินกู้ไม่ต้องมีผู้ค้ําประกัน ส่วนที่นอกเหนือจาก
ที่กล่าวต้องใช้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด ที่สังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
หรือสํานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ที่เป็นสมาชิกรวมทั้งสังกัดกรมช่างโยธาทหารอากาศ (ดับเพลิง)
เป็นผู้ค้ําประกัน ดังนี้./ (1) วงเงิน ฯ....
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วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ผคู้ ้ําประกัน 2 – 5 คน
วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,000,0001 - 1,500,000 บาท ใช้ผคู้ ้ําประกัน 3 – 5 คน
วงเงินกู้ตั้งแต่ 1,500,001 – 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ําประกัน 4 – 5 คน
สมาชิกคนหนึ่งค้ําประกันผู้กู้รวมกันได้ไม่เกิน 5 คน และต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม

เต็มวงเงินกู้
(5) สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ถ้ากู้เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ผู้คา้ํ คนหนึ่ง
จะต้องเป็นสมาชิกที่เป็นข้าราชการ
(6) การค้ําประกัน ในข้อ (2) และ (3) ผูค้ ้ําประกันต้องมีอายุราชการเกิน 10 ปี
(7) สมาชิกที่เป็นคูส่ มรสของผู้กู้ไม่สามารถเป็นผู้ค้ําประกันได้
(8) การให้สมาชิกผู้ค้ําประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผนู้ ั้นหลุดพ้น
จากการค้ําประกันจนกว่าผู้กู้จะจัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
เป็นผู้ค้ําประกันแทน
(9) สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการไม่สามารถค้ําประกันสมาชิกที่เป็นข้าราชการได้ แต่สมาชิก
ที่เป็นข้าราชการสามารถค้ําประกัน ให้กับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการได้
(10) ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้กู้จะต้องจัดหาสมาชิกที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ําประกันแทน เมื่อผู้ค้ําประกันเดิม
ก. เสียชีวิต
ข. สมรสกับผู้กู้
ค. ลาออก
ง. มีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการเงินกู้เห็นว่ า ไม่ เ หมาะสมเป็นผู้ค้ํา
ประกันต่อไป
(11) สมาชิกสังกัด สน.ผบ.ดม.(ดับเพลิง) ที่ต้องย้ายไปสังกัดหน่วยอื่นให้ปฏิบัติเช่นเดี ยวกับ
สมาชิกปกติ
ข้อ 16 การขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและกู้สามัญ ถ้ามีหนี้เดิมอยู่จะต้องชําระหนี้เดิมดังกล่าวให้หมดสิ้นก่อน
วันปิดเพื่อประมวลผลใบเรียกเก็บเงิน ตามที่กําหนดใน ข้อ 9
ข้อ 17 การทําประกันชีวิต สหกรณ์ไม่บังคับว่าสมาชิกที่ขอกู้วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท สมาชิกจะทํา
ประกันหรือไม่ทําก็ได้ แต่ถ้าวงเงินกู้เกิน 500,000 บาท สมาชิกให้ความยินยอมโดยแสดงเจตนาบริจาคเงินเข้า
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ ตามมติของที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก และคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด แต่หากประสงค์หรือต้องทําประกันตามที่กล่าว จะต้องทําเต็มจํานวนกับบริษัทประกันที่สหกรณ์กําหนด
(แก้ไขตามมติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ 2/63 (วันที่ 20 ธ.ค.62)
ข้อ 18 เอกสารประกอบการกู้เงิน
(1) เพื่อเหตุฉุกเฉิน ได้แก่
ก. คําขอกู้เงิน
ข. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมงบหน้าหักเงินเดือนปัจจุบัน
ค. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรประจําตัวข้าราชการ / ใบขับขี่
ง. สําเนาหมายเลขบัญชีธนาคารทหารไทยของผู้กู้
จ. บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญากู้และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้
/(2) สามัญ ฯ.....

-5(2) สามัญ ได้แก่
ก. คําขอกู้เงิน
ข. ใบยินยอมให้หกั เงินชําระหนี้ ณ ที่จ่ายทั้งผู้กแู้ ละผู้ค้ําประกัน
ค. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมงบหน้าหักเงินเดือนปัจจุบัน ทั้งผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
ง. สําเนาหมายเลขบัญชีเงินฝาก ธนาคารทหารไทยของผู้กู้
จ. สําเนาบัตรประจําตัวทั้งผู้กู้ และผู้ค้ําประกัน
ฉ. สําเนาทะเบียนบ้านทั้งผู้กู้และผู้ค้ําประกัน
ช. ใบคําขอเอาประกันชีวิต (กรณีทําประกันฯ) หรือหนังสือแสดงเจตนาบริ จ าคเงิ น
เข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ
ซ. สําเนาทะเบียนบ้านและทะเบียนสมรสของคู่สมรสของผู้กู้ และผูค้ ้ําประกัน
ฌ. บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญากู้ และเอกสารประกอบอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้กู้
ญ. สําเนาสัญญาจ้างสําหรับพนักงานราชการที่ น.กพ.อย.ฯ รับรองแล้ว
(3) สามัญ (ทีใ่ ช้หุ้นหรือเงินฝากค้ําประกัน) ใช้เช่นเดียวกันกับ ข้อ (2) ยกเว้น ข้อ ฉ ,ช และซ
ข้อ 19 สมาชิกที่ขอกู้เงินสามัญ เมื่อผ่อนชําระครบ 12 งวดแล้ว จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้
หมวดที่ 3
ขั้นตอนการกู้และการจ่ายเงินกู้
ข้อ 20 ขั้นตอนการกู้เงิน
(1) ยื่นคําขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สหกรณ์ กรณีกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินจะต้องส่งก่อน
เวลา 1000 จึงจะได้รับเงินในวันที่ถัดไป
(2) กรณีที่ทําประกันชีวิตตามข้อ 17 ต้องรอผลอนุมัติรับทําประกัน ภายใน 15 วัน และกรณี
สมาชิกไม่ทําประกันชีวิต สมาชิกจะต้องสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ ซึ่งกองทุน
จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นสมาชิกของกองทุนแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันที่ได้สมัครเป็นสมาชิกของ
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ
(3) หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง และบริ ษั ท ทําประกันตอบรับการทํา
ประกันตามข้อ 17 แล้วจึงจะนําเข้าที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป
(4) หากมีสมาชิกขอกู้เกินจํานวนเงินที่สหกรณ์จะดําเนินการให้ได้ในแต่ ล ะเดือน สหกรณ์
จะจัดลําดับ (คิว) ก่อน - หลัง หลังจากได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารและหลักฐานที่ขอกู้ครบ
เรียบร้อยแล้ว
ข้อ 21 การจ่ายเงินกู้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจตามข้อ 7 แล้ว สหกรณ์จะจ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย ของผู้กู้เฉพาะเงินที่ได้รับสุทธิ ภายหลังจากที่หักลบหนี้เดิมของแต่ละประเภทแล้ว ตามลําดับ
ที่ได้จัดไว้ในข้อ 20 (4)
ข้อ 22 กําหนดวันจ่ายเงินกู้ (แก้ไขตามมติที่ประชุม ฯ ครั้งที่ 9/61 วันที่ 18 ก.ค.61)
(1) การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินก่อนเวลา 1000 และการกู้ 90% ของทุนเรือนหุ้น และเงินฝาก
(กรณีไม่มหี นี้) โดยสหกรณ์จะจ่ายให้หลังได้รับหลักฐาน และเอกสารขอกู้ในไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังจากอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว
/ (2) การกู้ ฯ .......
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สิ้นเดือน ยกเว้น วันสิ้นเดือนตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดธนาคาร สหกรณ์จะจ่ายในก่อนวันหยุดทําการ
ข้อ 23 สมาชิกที่กู้สามัญ และมีความจําเป็นเร่งด่วน ประสงค์จ ะขอรั บ เงินกู้ก่อนโดยไม่เข้าลําดับ
ตามข้อ 20 (4) สามารถกระทําได้ โดยทําหนังสือระบุความจําเป็นผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 14
เสนอสหกรณ์นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติได้ตามเหตุพร้อมหลักฐานยืนยัน ดังต่อไปนี้.(1) บิดา มารดา (ของผู้กู้และคู่สมรส) บุตร ถึงแก่กรรมโดยเหตุฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยรักษาตัว
อยู่ในโรงพยาบาล โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือทางอื่น
(2) ประสบภัยพิ บั ติ จ นไร้ ที่อยู่หรือไม่อยู่ในสภาพที่จะพักอาศัยได้ ต้องได้รับการซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วน หรือต้องหาที่พักใหม่เป็นกรณีเร่งด่วน
(3) เกิดอุบัติเหตุทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่กรรม และหรือทําให้ทรัพย์สินของผู้อื่น
เสียหายต้องชดใช้
(4) ถูกขับไล่ที่พักอาศัยโดยมีหมายศาล จนถึงกับต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อย้ายเข้าที่อยู่ใหม่
(5) ความจําเป็นอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 24 ในกรณีสมาชิกขอกู้สามัญ และเข้าลําดับตามข้อ 20 (4) ไว้แล้ว ต่อมาเกิดมีความจําเป็น ตามข้อ 23
แต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้แต่ประสงค์จะกู้ตามที่ขอไว้เดิม สหกรณ์จะจัดลําดับไว้ที่เดิม
หมวดที่ 4
การชําระหนี้เงินกู้
ข้อ 25 การชําระหนี้เงินกู้ สหกรณ์จะดําเนินการโดยวิธีหักจากเงินรายได้ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ทั้งเงินงวด
ชําระหนี้และดอกเบี้ยรวมกัน ภายในวันสิ้นเดือนของเดือนที่ขอกู้ ยกเว้นการขอกู้หลังวันปิดเพื่อประมวลผลใบเรียก
เก็บเงิน สหกรณ์จะหักวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป ส่วนสมาชิกที่ออกจากประจําการ และประสงค์จะนําส่งด้วย
ตนเอง หรือจ่ายเข้าบัญชีสหกรณ์ สามารถกระทําได้ โดยดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 30 ของเดือน
ข้อ 26 การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดอัตราไม่เกินอัตราร้อยละสิบเก้าต่อปี โดยสหกรณ์จะประกาศ
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป และคิดเป็นรายวันตามจํานวนเงินต้นคงเหลือ โดยเริ่มคิดวันแรกในวันถัดจากวันจ่ายเงินกู้
ข้อ 27 ระยะเวลาการผ่อนชําระ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ผ่อนชําระไม่เกิน 12 งวด (12 เดือน )
(2) เงินกู้สามัญ ผ่อนชําระไม่เกิน 240 งวด และไม่เกินเกษียณ (ทั้งผู้กแู้ ละผู้ค้ําประกัน)
ข้อ 28 ในกรณีทผี่ ู้กู้ขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้สามัญ ภายหลังจากผ่อนชําระมาระยะหนึ่งแล้ว
สามารถกระทําได้โดยทําหนังสือ (ตามแบบของสหกรณ์) เสนอผ่านสหกรณ์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาอนุมัติต่อไป แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินระยะเวลาที่กําหนด ตามข้อ 27
หมวดที่ 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 29 คณะกรรมการดําเนินการ มีอํา นาจในการควบคุมและเรียกคืนเงินกู้จากผู้กู้ได้ หากเห็นว่า
หลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง นอกจากผู้กู้จะแก้ไขให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
/ ข้อ 30 การเรียก ฯ.....
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ผู้ค้ําประกัน ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้โดยให้ผู้กู้พ้นสภาพความเป็นสมาชิกก่อน แล้วนําหุ้นและเงินฝากที่มีอยู่
ทั้งหมดของสมาชิกมาชําระหนี้ หากยังไม่เพียงพอกับหนี้ที่เหลือ ผู้ค้ําประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรับชําระหนี้แทน
ผู้กู้ต่อไป
ข้อ 31 กรณีดังต่อไปนี้ ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้จากผู้กู้ได้โดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ ไม่ว่าเหตุผลใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
(4) เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราว
ข้อ 32 ในกรณีตามที่กล่าวในข้อ 31 และผู้ค้ําประกันต้องรับชําระหนี้แทนผู้กู้ ผู้คา้ํ ประกันอาจขอ
ผ่อนผันชําระเป็นงวดรายเดือนก็สามารถกระทําได้ แต่จะต้องไม่เกินเกณฑ์ชําระหนี้ตามที่กําหนดในข้อ 27
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์
( ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ )
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จํากัด

