ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จากัด
ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก
พ.ศ. 2551
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จากัด
ข้อ 5, ข้อ 66(9) และข้อ 84(9) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551
ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จากัด
ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการ
กองทัพอากาศ จากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2550 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใดซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายความว่า เงินเดือนหรือค่าจ้างประจา และเงินที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และให้หมายความรวมถึงเบี้ยหวัด หรือบานาญ
ตามกฎหมายว่าด้วยเบี้ยหวัด หรือบาเหน็จบานาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
ข้อ 5 สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกเป็นรายเดือน
ตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน

ถือหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า

เป็นเงิน

ไม่เกิน 5,000 บาท
10 หุ้น
100 บาท
เกินกว่า 5,000 บาท ถึง 8,000 บาท
20 หุ้น
200 บาท
เกินกว่า 8,000 บาท
30 หุ้น
300 บาท
ข้อ 6 สมาชิกจะขอเพิ่มการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกินกว่าเกณฑ์ ตามข้อ 5 ได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของเงินได้รายเดือน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเมื่อสมาชิกรายใด
มีเงินค่าหุ้นสะสมครบ 1,500,000.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สาหรับสมาชิกที่ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเกิน 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
สหกรณ์จะดาเนินการลดหุ้นรายเดือนของสมาชิกให้เหลือ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2551
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ธิบดี เพ็งฉุย
(ธิบดี เพ็งฉุย)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.จากัด
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
พ.ศ. 2541
โดยที่คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ โดยจานวนเกินกว่า
จากัด ตามข้อบังคับ
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับข้อ 15(3) ข้อ 63(9) และข้อ 80(2) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2541
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ. จากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ
พ.ศ.2541"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2541 เป็นต้นไป
ข้อ 3 นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.จากัด
ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2531
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบ
การนี้
ข้อ 5 การให้เงินกู้พิเศษนั้นให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเพื่อการลงทุนประกอบ
อาชีพตามข้อกาหนดในระเบียบการนี้
อนึ่ง ให้ถือว่าการกู้เงินเพื่อการเคหะสงเคราะห์อยู่ในลาดับก่อนเงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบ
อาชีพ
ข้อ 6 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้พิเศษ ต้องได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ 7 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้ประเภทอื่นไม่แล้วเสร็จ ไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ อนึ่ง สมาชิกผู้ยัง
ส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ อีก เว้นแต่เมื่อให้เงินกู้ใหม่แล้วสมาชิกนั้น
จะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้โดยจานวนต้นเงินรวมกันไม่เกินจากัดที่ตนอาจกู้เงินกู้สามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 8 เงินกู้ซึ่งจะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กาหนดไว้สาหรับเงินกู้
พิเศษได้นั้นต้องมีจานวนเกินกว่าจากัดที่สมาชิกนั้นอาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 9 การให้เงินกู้พิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวน
กรรมการดาเนินการผู้เข้าประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนั้น ยกเว้นคาขอกู้ที่ใช้เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์
เป็นหลักประกัน ให้ประธานกรรมการดาเนินการเป็ นผู้มีอานาจวินิจฉัยให้กู้ได้แล้วเสนอให้ คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบ

-2ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสาร
ทางกฏหมายอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ได้จัดทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้
จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกู้ให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผู้กู้ส่ง
จานวนเงินกู้พิเศษซึ่งตนได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ีเพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็น คราว
ๆ ในเมื่อถึงกาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออม
ทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้ ในกรณีที่
สมาชิกผู้กู้แสดงให้เป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่ามีเหตุผลเป็นพิเศษ
ข้อ 11 ในเมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผู้กู้ต้องใช้จ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุ่งหมายต้องเสนอ
รายงานการใช้จ่ายเงินกู้ตามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วที่สุด ที่จะกระทา
ได้ สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตาม
รายงานนั้น ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 12 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่แล้วเสร็จ ตนจะต้องยินยอมและอานวย
ความสะดวกให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้าง
ต่อเติม หรือปรับปรุง หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินกู้นั้นในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้อง
ชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 13 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารสาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย
ของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคาร
ในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องและจาเป็นแก่ (1) หรือ (2)
(4) กรณีตาม (1),(2) และ(3) ให้ใช้รวมถึงเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจานองจากธนาคารที่เหลือ
หนี้สินค้างชาระไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด้วย
ข้อ 14 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 13 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการ
ตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่ายรายการบุคคลในครัวเรือน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่
อาศัยใหม่ แบบรูปและรายการก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่ง
ที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดหลักฐานแห่งที่ดินและหรืออาคารที่จะซื้อ
กาหนดเวลาและราคาสัญญาที่ทาไว้ หรือร่างสัญญาที่จะทารายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
และ
อื่น ๆ ที่สหกรณ์เห็นว่าจาเป็น

-3ข้อ 15 แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามกฏหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป
หรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญ ต้องได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการนี้ และต้องรายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบด้วย
ข้อ 16 สหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการดาเนินการ หรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 17 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัย ตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ข้อ 18 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มี
ที่อยู่อาศัยของตนและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 13 มิใช่จัดให้มีขึ้นสาหรับให้เช่าหรือโอนแก่ผู้อื่น
ตราบใดที่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่แล้วเสร็จตนจะให้เช่า โอน
ขาย จาหน่าย หรือทาให้เกิดบุริมสิทธิ์ใด ๆ แก่อาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดแก่ผู้อื่น
ไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นซึ่งได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 19 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตน
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้
ข้อ 20 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 19 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการ
ตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสินทรัพย์และหนี้สิน
รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้
รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนทุนซึ่งตนจะต้องออกเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนนั้น กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นประกัน
ข้อ 21 สมาชิกผู้ขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่
พอใจ ของคณะกรรมการดาเนินการว่า ตนจะออกทุนเองเป็นจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจานวนทุนทั้งหมด
ซึ่งต้องการในการลงทุนประกอบอาชีพที่ตนกระทานั้น
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ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณา เป็นหน้าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 23 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 600,000 บาท
(หกแสนบาทถ้วน)

หลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษ
ข้อ 24 ในการกู้เงินกู้พิเศษนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น มีจานวนไม่เกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้พิเศษนั้น มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็นประกันเต็ม
จานวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจของคณะกรรมการดาเนินการว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้น
ของผู้กู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละ 50 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็นประกันเงินกู้รายนั้น โดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่
ภายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น

การส่งเงินกู้พิเศษ
* ข้อ 25 คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้เงินกู้พิเศษ ส่งคืนเงินกู้เป็น
งวดรายเดือนเท่ากันพร้อมทั้งดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จานวน
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน 180 งวด และไม่เกินอายุ 70 ปี ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
โดยไม่มีการผ่อนเวลา
ในกรณีเกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการและรับบาเหน็จ ให้ถือว่า หนี้ถึง
กาหนดชาระโดยสิ้นเชิง ผู้กู้จะต้องชาระคืนต้นเงินกู้ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึง
กาหนดเวลาที่ตกลงไว้
* ข้อ 26 ในกรณีใด ๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 17 เงินกู้พิเศษเป็นอันถึง
กาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
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เบ็ดเตล็ด
* ข้อ 27 สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว หากประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษ ให้กระทาได้ตาม
ระเบียบภายใต้เงื่อนไขที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
* ข้อ 28 ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบหลักประกัน และการจานองอสังหาริมทรัพย์ ผู้ขอกู้
เป็นผู้จ่าย
ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2541
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ธนนิตย์ เนียมทันต์
(ธนนิตย์ เนียมทันต์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ บก.ทอ.จากัด

* แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

