
 
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
ว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

......................................................... 
 

 อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด พ.ศ. 
๒๕๕๒ ข้อ ๗๔ (๘) และข้อ ๑๐๒ (๓) คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี ๓๘ ในการประชุมครั้งท่ี ๒๔ วันท่ี ๘ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี ้
 

หมวดท่ี ๑ บทท่ัวไป 
 ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ว่า
ด้วย เงินกู้สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย เงินกู้
สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับลงวันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕  
                      บรรดาระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  มติและข้อตกลงอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
      ข้อ ๔. ในระเบียบนี ้
             “สหกรณ์” หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
            “สมาชิก” หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย    
      จํากัด  

    “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบิน 
       แห่งประเทศไทย  จํากัด 
 “สลิปเงินเดือน” หมายถึง  สําเนารายการเงินได้และรายการหักเงินรายเดือนประจําเดือน 
      จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสหกรณ์ท่ี 
         รับรองตามเงื่อนไขท่ีสหกรณ์กําหนด   
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง  เงินเดือน รวมเงินค่าวิชาชีพ และหรือ เงินเพ่ิมประจําตําแหน่ง  

    และหรือเงินค่าใบอนุญาตควบคุมจราจรทางอากาศ และหรือ 
    เงินค่าใบอนุญาตควบคุมอากาศยาน และหรือเงินค่าตอบแทน 
    ตามท่ีระเบียบของสหกรณ์กําหนดไว ้

 “เงินได้คงเหลือสุทธ”ิ หมายถึง  เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจากรายการหักเงินตามสลิป        
                                           เงินเดือน ยกเวน้ เงินค่าหุ้นและเงินฝากสหกรณ์  
 

หมวด ๒ วัตถุประสงค์การให้เงินกู ้
       ข้อ ๕. เงินกู้ตามระเบียบนี้จะให้ได้เฉพาะเพ่ือการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์แก่สมาชิกตาม
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี ้ 

(๑) เพ่ือใช้จ่ายในครอบครัว หรือชําระหนี้สินภายนอก 
(๒) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
(๓) เพ่ือการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
 



 ๒

หมวด ๓ คุณสมบัติผู้กู้ 
ข้อ ๖. เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน โดยให้นับระยะเวลาการเป็นสมาชิก

ตั้งแต่วันแรกท่ี สหกรณ์ได้รับค่าหุ้นไปจนถึงวันท่ีสมาชิกยื่นคําขอกู้  
 ข้อ ๗. สมาชิกท่ีย้ายหรือโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน จะได้รับสิทธิการนับอายุการส่งค่าหุ้นรายเดือนเท่าท่ีมี
อยู่ในสหกรณ์เดิม เม่ือสหกรณ์ได้รับโอนเงินทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่จากสหกรณ์เดิมตามจํานวนท่ีมีอยู่ ณ วันท่ีโอน
เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์จึงจะให้สิทธิการกู้สามัญตามระเบียบท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๐. ข้อ ๑๑. และข้อ ๑๒.  

ข้อ ๘. สมาชิกท่ีงดหรือขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือค้าง
ชําระงวดเงินกู้ท่ีพึงส่งชําระให้แก่สหกรณ์ไม่ว่าประเภทใดๆ จะไม่ได้รับการพิจารณาคําขอกู้ เว้นแต่จะได้ชําระ
เงินท่ีค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว  

ข้อ ๙. ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการเงินกู้ว่าเม่ือหักเงินทุกประเภทแล้ว  ผู้กู้มีเงินได้ราย
เดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินได้รายเดือน หรือมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าตาม
ประกาศโครงการเงินกู้แต่ละประเภทท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีเหตุสงสัยเก่ียวกับ
รายการหักเงินตามสลิปเงินเดือนไม่ว่าเดือนใดๆ อาจแจ้งให้ผู้กู้ชี้แจงด้วยวาจาพร้อมท้ังเอกสารได้  

 
หมวด ๔ วงเงินกู้ 

ข้อ ๑๐. สหกรณ์จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ ๖ เดือนข้ึนไป ตามเกณฑ์ดังนี ้
 (๑) มีทุนเรือนหุ้นและหรือหลักประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 

๑๓ เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  แต่ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท 
 (๒)   มีทุนเรือนหุ้นและหรือหลักประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐.-บาท กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 

๔๐ เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  แต่ไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐.-บาท 
 (๓)  มีทุนเรือนหุ้นและหรือหลักประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐.-บาท กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 

๔๖ เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
 (๔) มีทุนเรือนหุ้นและหรือหลักประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐.-บาท กู้ได้ไม่เกินวงเงิน 

๖๒ เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
 (๕)  มีทุนเรือนหุ้นและหรือหลักประกันเงินกู้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.-บาท ข้ึนไป กู้ได้ไม่เกิน

วงเงิน ๘๐ เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  ในกรณีสมาชิกผู้กู้มีทุนเรือนหุ้น ณ วันท่ียื่นขอกู้ไม่ถึงเกณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (๑) ถึง (๕) 
สมาชิกผู้ กู้จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจํา ๑๒ เดือนไว้กับสหกรณ์ตามจํานวนเงินส่วนท่ีขาดเพ่ือเป็น
หลักประกันจนกว่าจะชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้เสร็จสิ้น หรือในระหว่างการผ่อนชําระหนี้ หากสมาชิกผู้กู้มีทุน
เรือนหุ้นครบตามจํานวนท่ีกําหนด สามารถแสดงความประสงค์ขอถอนเงินฝากประจําท่ีใช้เป็นหลักประกันท้ัง
จํานวนหรือบางส่วนได้และท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํา พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนด  
  กรณีการผ่อนชําระหนี้ยังไม่เสร็จสิ้น และมีจํานวนทุนเรือนหุ้นยังไม่ครบตามท่ีกําหนด เม่ือ
เงินฝากประจําท่ีเป็นหลักประกันครบกําหนด สมาชิกสามารถถอนได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นดอกเบี้ยเท่านั้น 
 ข้อ ๑๑. ในกรณีสมาชิกผู้กู้ได้ชําระหนี้เงินกู้สามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ งวด หรือผ่อนชําระมาแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ของต้นเงินกู้  หากมีความประสงค์จะขอกู้สามัญใหม่ สามารถจะทําได้ภายในไม่เกินวงเงิน
ท่ีกําหนดในข้อ ๑๐.  
                      ในกรณีสมาชิกผู้กู้รายใดท่ีใช้สิทธิขอยื่นกู้สามัญในครั้งก่อนไม่เต็มจํานวนวงเงินท่ีสามารถขอ
กู้ได้ หากประสงค์จะขอกู้ครั้งใหม่สามารถใช้สิทธิขอยื่นกู้ได้ทันที 
 
 
            



 ๓ 

ข้อ ๑๒. สมาชิกเป็นลูกหนี้เงินกู้ทุกประเภทในเวลาเดียวกันได้และเม่ือรวมหนี้เงินกู้ทุกประเภทท่ีมีอยู่
กับสหกรณ์ต้องไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   

ข้อ ๑๓. ในกรณีท่ีผู้กู้ประสงค์ใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากของตนท่ีมีอยู่ในสหกรณ์และหรือ
พันธบัตรรัฐบาลคํ้าประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากและหรือพันธบัตร
รัฐบาลท่ีมีอยู่ ณ วันยื่นขอกู้ ท้ังนี้กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญอยู่กับสหกรณ์ หากประสงค์ขอกู้เงินสามัญโดย
ใช้ทุนเรือนหุ้นคํ้าประกันให้เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีประกาศกําหนดเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ ๑๔. สมาชิกท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานประจําของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากและหรือพันธบัตรรัฐบาลท่ี
มีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันท่ียื่นขอกู้ แต่ท้ังนี้วงเงินกู้สูงสุดท่ีจะให้ได้ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  

 
หมวด ๕ หลักประกันเงินกู้ 

ข้อ ๑๕. ทุนเรือนหุ้น  
 สมาชิกสามารถใช้ทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันท่ียื่นขอกู้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหุ้นส่วนท่ีเกินจากหลักประกันของเงินกู้ประเภทอ่ืนๆ ในกรณีสมาชิกท่ีมีหนี้
เงินกู้สามัญหรือหนี้เงินกู้สามัญโครงการค้างชําระอยู่กับสหกรณ์ หากประสงค์ขอกู้เงินสามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้น
คํ้าประกันเพ่ิมเติม ห้ามมิให้สมาชิกกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  
 ข้อ ๑๖. เงินฝาก 

 สมาชิกสามารถใช้เงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันท่ียื่นขอกู้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินได้
ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าเงนิฝากท่ีเกินจากหลักประกันของเงินกู้ประเภทอ่ืนๆ  

ข้อ ๑๗. พันธบัตรรัฐบาล 
 สมาชิกสามารถใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพันธบัตร 
ข้อ ๑๘. สมาชิกผู้คํ้าประกัน มีเงื่อนไขดังนี ้ 

  - วงเงินกู้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐.-บาท มีสมาชิกคํ้าประกันอย่างนอ้ย ๑ คน  
               - วงเงินกู้เกินกว่า ๔๐๐,๐๐๐.-บาท มีสมาชิกคํ้าประกันอย่างน้อย ๒ คน  
             - สมาชิกรายหนึ่งจะเข้าผูกพันทําสัญญาคํ้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกินห้าสัญญา 
             สมาชิกผู้ คํ้าประกัน ต้องทําหนังสือคํ้าประกันและหนังสือยินยอมรับภาระหนี้ หนังสือ
ยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีพึงได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ณ ท่ีจ่าย ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
              ในกรณีท่ีผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้คํ้าประกันต้องร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมใน
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด และเม่ือผู้คํ้าประกันรายใดขาดจากสมาชิกภาพ หรือพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการ
เห็นว่าไม่สมควรท่ีจะเป็นผู้คํ้าประกันต่อไปได้ ผู้กู้ต้องจัดการหาผู้คํ้าประกันรายใหม่แทนผู้คํ้าประกันรายเดิม
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้การท่ีผู้คํ้าประกันขาดจากสมาชิกภาพ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นความรับผิดจาก
การคํ้าประกัน จนกว่าผู้กู้จะได้จัดหาให้สมาชิกรายอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้คํ้าประกันแทน   
 ข้อ ๑๙. การทําประกัน มีเงื่อนไขดังนี ้
              (๑) ประกันภัยผู้คํ้าประกัน 
  สมาชิกผู้กู้สามารถทําประกันภัยผู้คํ้าประกันเต็มวงเงินกู้กับบริษัทคู่สัญญาของสหกรณ์ 
โดยมีสมาชิกเป็นผู้คํ้าประกันอย่างน้อย ๒ คน 

  สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปี ข้ึนไป ณ วันท่ียื่นขอกู้และประสงค์ท่ีจะผ่อนชําระหนี้ถึง
อายุ ๖๕ ปี จะต้องทําประกันภัยผู้คํ้าประกัน  

 



 ๔ 

     สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปี ข้ึนไป ณ วันท่ียื่นขอกู้และมียอดขอกู้รวมกันเกินกว่า     
๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท จะต้องทําประกันภัยผู้คํ้าประกัน 
    (๒) ประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิต        
        สมาชิกท่ีกู้เงินตามระเบียบนี้จะต้องทําประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิตกลุ่มต่อเนื่อง
เท่ากับจํานวนเงินท่ีขอกู้ หรือวงเงินเอาประกันสูงสุดกับบริษัทคู่สัญญาของสหกรณ์จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  
   ท้ังนี้ การทําประกันตาม (๑) หรือ (๒) ผู้กู้จะต้องระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์
อันดับแรกและผู้กู้มีหน้าท่ีชําระค่าเบี้ยประกันตลอดระยะเวลาจนกว่าจะได้ชําระหนี้เสร็จสิ้น  
  กรณีผู้กู้ชําระหนี้เสร็จสิน้แล้ว ผู้กู้มีหน้าท่ีจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงสหกรณ์ว่า
จะทําประกันต่อหรือไม่ 
  กรณีผู้กู้มีหนี้ลดลงและมีความประสงค์ต้องการลดวงเงินประกันตามมูลหนี้เงินกู้คงเหลือ ผู้กู้
มีหน้าท่ีจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงสหกรณ์เพ่ือปรับลดวงเงินประกัน 
  การชําระค่าเบี้ยประกัน 
  กรณีทําประกันภัยผู้คํ้าประกัน สหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันจากยอดเงินกู้ท่ีสมาชิกผู้กู้ได้รับ
ตามจํานวนท่ีเอาประกันคราวละ ๓ ปี และในการทําประกันภัยครั้งต่อๆ ไป สหกรณ์จะสํารองการชําระเงินค่า
เบี้ยประกันแทนผู้กู้ไปก่อนและจะเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันจากผู้กู้ตามจํานวนยอดเงินท่ีได้ชําระไปโดยแบ่ง
ระยะเวลาการผ่อนชําระตามกําหนดระยะเวลาท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเรียกเก็บ  
  กรณีทําประกันสินเชื่อ สหกรณ์จะหักค่าเบี้ยประกันจากยอดเงินกู้ท่ีสมาชิกผู้กู้ได้รับตาม
จํานวนท่ีเอาประกันเพียงครั้งเดียวตลอดระยะสัญญากู้ 
  กรณีทําประกันชีวิต สหกรณ์จะสํารองการชําระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนผู้กู้ไปก่อนและ
จะเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันจากผู้กู้ตามจํานวนยอดเงินท่ีได้ชําระไปโดยแบ่งระยะเวลาการผ่อนชําระตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเรียกเก็บ 
  กรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันจากสมาชิกผู้กู้รายใดได้ท้ังหมดหรือ
บางส่วน สหกรณ์จะคิดค่าปรับจากต้นเงินค่าเบี้ยประกันท่ีคงค้างในอัตราตามท่ีระเบียบนี้กําหนดไว้ และให้ถือ
ว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน และในระหว่างระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยัง
ไม่สิ้นสุดห้ามสมาชิกผู้กู้กระทําหรืองดเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หากผู้กู้ฝ่าฝืนให้ถือว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน 
  หากบริษัทประกันชีวิตไม่รับทําประกันชีวิตสมาชิกผู้กู้รายใด หรือตรวจพบว่าข้อมูลท่ีกรอก
ในแบบขอรับสมัครทําประกันชีวิตเป็นเท็จอันเป็นเหตุทําให้ในภายหลังบริษัทประกันชีวิตได้แจ้งยกเลิก
กรมธรรม์ของสมาชิกผู้กู้ท้ังหมด หรือแต่บางส่วน ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน  
 ข้อ ๒๐. ผู้กู้อาจใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันเป็นประกันหนี้ตามท่ีกําหนด
ไว้ในระเบียบนี ้ยกเว้นการใชส้มาชิกคํ้าประกันร่วมกับหลักประกันชนิดอ่ืน 

ข้อ ๒๑. ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมการให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องต้องแจ้งให้ผู้กู้จัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๖ ระยะเวลาและเง่ือนไขการผ่อนชําระ 

        ข้อ ๒๒. กําหนดระยะเวลาในการผ่อนชําระหนี้ตามระเบียบนี้ สหกรณ์จะกําหนดงวดผ่อนชําระเป็น
รายเดือนงวดละเท่าๆ กัน พร้อมดอกเบี้ยและหรือค่าปรับตามระเบียบท่ีสหกรณ์พึงคิดได ้ท้ังนี้ การคํานวณงวด
ผ่อนชําระจะต้องไม่เกินวันท่ีผู้กู้เกษียณ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ เว้นแต่สมาชิกผู้กู้ได้ดําเนินการตามระเบียบนี้ข้อ ๑๙. (๑) แล้ว สหกรณ์จะ
คํานวณกําหนดระยะเวลาการผ่อนชําระให้จนถึงวันท่ีผู้กู้มีอายุครบ ๖๕ ป ีดังนี ้ 
 



 ๕ 

                 เงินกู้ไม่เกิน   ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ผ่อนชําระภายใน   ๘๔ งวด 
  เงินกู้เกิน      ๕๐๐,๐๐๐.-บาท  แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ผ่อนชําระภายใน ๑๒๐ งวด 
  เงินกู้เกิน   ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ผ่อนชําระภายใน ๑๕๖ งวด 
  เงินกู้เกิน   ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  ผ่อนชําระภายใน ๑๘๐ งวด 
  เงินกู้สามัญโครงการ ในส่วนของวงเงินกู้และเงื่อนไขระยะเวลาการผ่อนชําระให้เป็นไปตามท่ี 
ประกาศกําหนด แต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๒๐๔ งวด 

ข้อ ๒๓. การส่งเงินงวดเพ่ือชําระหนี้เงินกู้สามัญให้แก่สหกรณ์นั้น ให้ดําเนินการดังต่อไปนี ้
 (๑) สมาชิกท่ีเป็นพนักงานของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ี

สหกรณ์ ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือหักเงินได้รายเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดของ
ผู้กู้ ณ ท่ีจ่ายเพ่ือชําระหนี้ หรือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนท่ีสหกรณ์แจ้งไปจนกว่า
หนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป  

 การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวมิอาจจะถอนคืนได้เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่างวดชําระหนี้รายเดือนจากสมาชิกผู้กู้ได้ท้ังหมด 

หรือบางส่วนจากหน่วยงานต้นสังกัด สมาชิกผู้กู้มีหน้าท่ีจะต้องนําเงินท่ีติดค้างประจํางวดนั้นๆ มาชําระคืน
ให้กับสหกรณ์ภายในวันท่ี ๗ ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกผู้นั้นผิดนัดชําระหนี้ เว้นแต่วันท่ีชําระหนี้
ตรงกับวันหยุด ให้สมาชิกผู้กู้มาชําระหนี้ในวันท่ีสหกรณ์เปิดทําการวันแรก 

 เม่ือสมาชิกผู้กู้ค้างส่งงวดชําระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงิน
รางวัลพิเศษเท่ากับจํานวนส่วนท่ีค้างส่งงวดชําระหนี ้

 (๒) สมาชิกท่ีพ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และได้กู้เงินจากสหกรณ์โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากเป็นประกันเงินกู้ให้นําส่งเงินงวด
รายเดือนเพ่ือชําระหนี้ภายในวันท่ี ๗ ของทุกเดือน ในกรณีท่ีวันชําระหนี้ตรงกับวันหยุด ให้สมาชิกผู้กู้มาชําระ
หนี้ในวันท่ีสหกรณ์เปิดทําการวันแรก  

 
หมวด ๗ ดอกเบ้ียและค่าปรับ 

 ข้อ ๒๔. ให้คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญตามระเบียบนี้ได้ตาม
ความเหมาะสม และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๗ ต่อป ี
  เม่ือคณะกรรมการเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราเดิมท่ีเคยเรียกเก็บ  
ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้ตามอัตราใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าก่อนแต่
อย่างใด 
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน จากต้นเงินคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ 
 ข้อ ๒๕. กรณีสหกรณ์ได้รับเงินชําระหนี้ไม่ครบตามจํานวนเงินต้นค่างวด สหกรณ์จะคิดค่าปรับใน
อัตราร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปี ของจํานวนเงินต้นท่ีหักได้ไม่ครบ โดยคิดค่าปรับนับจากวันท่ีหักเงินได้ไม่ครบจนกว่า
ผู้กู้จะนําเงินมาชําระคืนให้กับสหกรณ์  
 

หมวด ๘ การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  
ข้อ ๒๖. ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ ๑๕. เรื่อง การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืน

เงินกู้  
 ในกรณีท่ีสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และยังคงค้างส่งงวดชําระหนี้มีภาระหนี้สินอยู่ สหกรณ์จะนําทุนเรือนหุ้นมาหักชําระหนี้
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษตามลําดับ 

 



 ๖

ข้อ ๒๗. ในกรณีผู้กู้ไม่ดําเนินการตามระเบียบข้อ ๒๖. ผู้กู้จะต้องรับผิดชดใช้หนี้ให้แก่สหกรณ์ แม้ว่า
จะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตามแต่
กรณี ผู้กู้ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือและต้องจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
ภายในกําหนด ๓๐ วันนับแต่วันท่ีเกษียณอาย ุหรือใหมี้หนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้น  
 

หมวด ๙ เบ็ดเตล็ด 
ข้อ ๒๘. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินตามระเบียบนี้ จะต้องยื่นหนังสือกู้เงินพร้อมท้ังหลักฐานตามท่ี

สหกรณ์กําหนด  
ข้อ ๒๙. ผู้กู้และผู้คํ้าประกันต้องยื่นเอกสารท่ีได้รับรองความถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีสหกรณ์กําหนดไว้

เพ่ือประกอบการ คําขอกู้ดังนี ้
 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (๓) สําเนาสลิปเงินเดือนประจําเดือนล่าสุด ก่อนวันยื่นกู้ไม่เกิน ๑ เดือน 
 (๔)  หลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล หรือใบหย่า(ถ้ามี) 

 (๕)  หลักฐานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรร้องขอ  
ข้อ ๓๐. กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

  
ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  

 
 
 
 
 

                                          (นายอภิชัย  นิลชาต)ิ 
รองประธานกรรมการดําเนินการ 

ทําหน้าท่ีแทนประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 


