
วาระท่ี  11  เร่ือง  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2552 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) 
 ผูจ้ดัการ ฯ    

ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน  1  จ  ากดั 
วา่ดว้ย  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.2552 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 4) 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 10,ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(3) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี............... วนัท่ี..................................... ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบวา่ดว้ย
การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 เพื่อใหน้ายทะเบียนสหกรณ์รับทราบดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
สหกรณ์  พ.ศ.2552”  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่..................................เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความในหมวด 3 ขอ้ 16 และ หมวด 4 ขอ้ 19, ขอ้ 20  และใหใ้ชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 16 จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (1)สมาชิกผูกู้เ้งินท่ีไม่ใช่พนกังานราชการมีสิทธ์ิกูเ้งินได ้60 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนแต่
ตอ้งไม่เกิน 1,200,000 บาท และตอ้งมีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู ้
  (2)สมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้เป็นประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 
ของค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
  (3)สมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุน้ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกูท่ี้ก าหนดไว ้ใหส้หกรณ์
เรียกเก็บเงินจากสัญญาเงินกูเ้ป็นค่าหุน้ใหค้รบมูลค่าของจ านวนท่ีก าหนดไว ้
  (4)สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการมีสิทธ์ิไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ตามความในหมวด 2 
ของระเบียบวา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552  และมีสิทธ์ิกูเ้งินสามญัไดไ้ม่เกิน 200,000 
บาท  และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัให้เป็นไปตามขอ้ 20  แต่ไม่เกินอายสุัญญาจา้งของทาง
ราชการตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
  (5)ส าหรับหลกัประกนัเงินกูส้ามญัของสมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการจะตอ้งใหมี้
สมาชิกเป็นผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยสามคน ซ่ึงจะเป็นสมาชิกพนกังานราชการค ้าประกนัก็ได”้ 
 

ฯ ล ฯ 
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หมวด  4 

 
“ขอ้ 19. หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือรวม

กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนไม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผู ้
กู ้(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1) สมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยคนหน่ึงค ้าประกนัอยา่งไม่จ  ากดั เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
สามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยู ่ก็ตอ้งใหค้  ้าประกนั
เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายใหม่นั้นทั้งหมด 

เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั จึงก าหนดใหผู้กู้ส้ามญั 1 ราย ตอ้งใหมี้ผูค้  ้าประกนั 
3 คน ส าหรับเงินกูส้ามญัรายนั้น คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูมี้อ  านาจวินิจฉยั
เรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัมากกวา่สามคนได”้ 

              สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สามคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนัโดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทั้งหมดเกินกวา่
หลกัเกณฑท่ี์กล่าวในขอ้ 16 ไม่ได ้
  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้ง
จดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั
แทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูก้  าหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุด
พน้จากการค ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้า
ประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
  (2) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน
เงินกูร้ายนั้น โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูว้า่ จ  านวนเงินกู้
ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
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  (3) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วน
ท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
  (4) สมาชิกท่ีกูเ้งินโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  จะตอ้งท าประกนัสินเช่ือ กบับริษทัรับท า
ประกนัสินเช่ือ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (5) สมาชิกเปล่ียนสัญญาเงินกูเ้น่ืองจากขอกูเ้งินใหม่โดยใชบุ้คคลค ้าประกนัจะตอ้งท า
ประกนัสินเช่ือทุกคร้ังตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (6) เงินทุนประกนัสินเช่ือก าหนดตามสัญญาเงินกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุ้นและเงินทุน
สวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี   ระยะเวลาคุม้ครองขั้นต ่าก่ึงหน่ึงของสัญญาเงินกู ้
  (7) สมาชิกจะถอนเงินประกนัเงินกูคื้นได ้ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งไม่มีขอ้ผกูพนักบัสัญญา
เงินกูฉ้บบัเดิม” 

 ขอ้ 20. การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดอกเบ้ีย เป็น
จ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่
เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
  ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร
ผอ่นผนัเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาการส่งงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนด
ไวต้ามความในวรรคก่อนนั้นใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนั
ทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน” 

 ฯ ล ฯ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี               เมษายน  พ.ศ.2555 
 
    นาวาอากาศเอก 
                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
 
 ท่ีประชุม ฯ  มีมติอนุมติัใหถื้อใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552  แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 4)และใหถื้อใชต้ั้งแต่  1  พฤษภาคม 2555  เป็นตน้ไป 
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เลิกประชุมเวลา   1030 
                                                                   (ลงช่ือ)น.อ.คงศกัด์ิ     จนัทรโสภา      ประธานกรรมการ ฯ  
                                                                                     (คงศกัด์ิ     จนัทรโสภา)     เป็นประธาน 

                                                                   (ลงช่ือ)น.ท.บญัชา  สุวรรณมาโจ        กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                     (บญัชา  สุวรรณมาโจ)     ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
ส าเนาถูกตอ้ง                                             
น.ท.                                                                             
      (วรีะ  จรรยา)                        
         ผูจ้ดัการ ฯ 

                พ.ค.55                                                       
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน  1  จ  ากดั 
วา่ดว้ย  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.2552 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 4) 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 10,ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(3) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี  6   วนัท่ี  25 เมษายน 2555 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 เพื่อใหน้ายทะเบียนสหกรณ์รับทราบดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
สหกรณ์  พ.ศ.2552”  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  1  พฤษภาคม พ.ศ.2555  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความในหมวด 3 ขอ้ 16 และ หมวด 4 ขอ้ 19, ขอ้ 20  และใหใ้ชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 16 จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (1)สมาชิกผูกู้เ้งินท่ีไม่ใช่พนกังานราชการมีสิทธ์ิกูเ้งินได ้60 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนแต่
ตอ้งไม่เกิน 1,200,000 บาท และตอ้งมีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู ้
  (2)สมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้เป็นประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 
ของค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
  (3)สมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุน้ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกูท่ี้ก าหนดไว ้ใหส้หกรณ์
เรียกเก็บเงินจากสัญญาเงินกูเ้ป็นค่าหุน้ใหค้รบมูลค่าของจ านวนท่ีก าหนดไว ้
  (4)สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการมีสิทธ์ิไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ตามความในหมวด 2 
ของระเบียบวา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552  และมีสิทธ์ิกูเ้งินสามญัไดไ้ม่เกิน 200,000 
บาท  และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัให้เป็นไปตามขอ้ 20  แต่ไม่เกินอายสุัญญาจา้งของทาง
ราชการตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
  (5)ส าหรับหลกัประกนัเงินกูส้ามญัของสมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการจะตอ้งใหมี้
สมาชิกเป็นผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยสามคน ซ่ึงจะเป็นสมาชิกพนกังานราชการค ้าประกนัก็ได”้ 
 

ฯ ล ฯ 
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หมวด  4 
 

“ขอ้ 19. หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือรวม
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนไม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผู ้
กู ้(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1) สมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยคนหน่ึงค ้าประกนัอยา่งไม่จ  ากดั เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
สามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยู ่ก็ตอ้งใหค้  ้าประกนั
เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายใหม่นั้นทั้งหมด 

เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั จึงก าหนดใหผู้กู้ส้ามญั 1 ราย ตอ้งใหมี้ผูค้  ้าประกนั 
3 คน ส าหรับเงินกูส้ามญัรายนั้น คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูมี้อ  านาจวินิจฉยั
เรียกใหมี้ผูค้  ้าประกนัมากกวา่สามคนได”้ 

              สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สามคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนัโดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทั้งหมดเกินกวา่
หลกัเกณฑท่ี์กล่าวในขอ้ 16 ไม่ได ้
  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้ง
จดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั
แทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูก้  าหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุด
พน้จากการค ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้า
ประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
  (2) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน
เงินกูร้ายนั้น โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูว้า่ จ  านวนเงินกู้
ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
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  (3) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วน
ท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
  (4) สมาชิกท่ีกูเ้งินโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  จะตอ้งท าประกนัสินเช่ือ กบับริษทัรับท า
ประกนัสินเช่ือ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (5) สมาชิกเปล่ียนสัญญาเงินกูเ้น่ืองจากขอกูเ้งินใหม่โดยใชบุ้คคลค ้าประกนัจะตอ้งท า
ประกนัสินเช่ือทุกคร้ังตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (6) เงินทุนประกนัสินเช่ือก าหนดตามสัญญาเงินกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุ้นและเงินทุน
สวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี   ระยะเวลาคุม้ครองขั้นต ่าก่ึงหน่ึงของสัญญาเงินกู ้
  (7) สมาชิกจะถอนเงินประกนัเงินกูคื้นได ้ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งไม่มีขอ้ผกูพนักบัสัญญา
เงินกูฉ้บบัเดิม” 

 ขอ้ 20. การส่งเงินงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญั ใหค้ณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะอนุกรรมการเงินกูพ้ิจารณาก าหนดใหผู้ส่้งคืนเงินกูส้ามญัเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัพร้อมดอกเบ้ีย เป็น
จ านวนก่ีงวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผูกู้ ้จ  านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ไม่
เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
  ในกรณีท่ีผูกู้มี้ค  าขอเป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตุอนัสมควร
ผอ่นผนัเป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาการส่งงวดช าระหน้ีส าหรับเงินกูส้ามญัท่ีก าหนด
ไวต้ามความในวรรคก่อนนั้นใหแ้ก่ผูกู้ค้ราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได ้แต่การผอ่นเวลาเช่นน้ีรวมกนั
ทั้งหมดส าหรับเงินกูส้ามญัรายหน่ึง ๆ ตอ้งไม่เกินหกเดือน” 

 ฯ ล ฯ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     30      เมษายน  พ.ศ.2555 
 
   (ลงช่ือ)นาวาอากาศเอก  คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา 
                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
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ฯ ล ฯ 
 

หมวด  4 
 

“ขอ้ 19. หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือรวม
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนไม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผู ้
กู ้(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1) สมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยคนหน่ึงค ้าประกนัอยา่งไม่จ  ากดั เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
สามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยู ่ก็ตอ้งใหค้  ้าประกนั
เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายใหม่นั้นทั้งหมด 

เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูมี้อ  านาจวนิิจฉยัเรียกให้มีผูค้  ้าประกนัมากกวา่คนหน่ึงได”้ 

              สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สามคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนัโดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทั้งหมดเกินกวา่
หลกัเกณฑท่ี์กล่าวในขอ้ 16 ไม่ได ้
  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้ง
จดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั
แทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูก้  าหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุด
พน้จากการค ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้า
ประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
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  (2) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน
เงินกูร้ายนั้น โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูว้า่ จ  านวนเงินกู้
ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  (3) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วน
ท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
  (4) สมาชิกท่ีกูเ้งินโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  จะตอ้งท าประกนัสินเช่ือ กบับริษทัรับท า
ประกนัสินเช่ือ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (5) สมาชิกเปล่ียนสัญญาเงินกูเ้น่ืองจากขอกูเ้งินใหม่โดยใชบุ้คคลค ้าประกนัจะตอ้งท า
ประกนัสินเช่ือทุกคร้ังตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (6) เงินทุนประกนัสินเช่ือก าหนดตามสัญญาเงินกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุ้นและเงินทุน
สวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี   ระยะเวลาคุม้ครองขั้นต ่าก่ึงหน่ึงของสัญญาเงินกู ้
  (7) สมาชิกจะถอนเงินประกนัเงินกูคื้นได ้ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งไม่มีขอ้ผกูพนักบัสัญญา
เงินกูฉ้บบัเดิม” 

 
 ฯ ล ฯ 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี               พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 
    นาวาอากาศเอก 
                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
 ท่ีประชุม ฯ  มีมติอนุมติัใหถื้อใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย การใหเ้งินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 
วาระท่ี  11  เร่ือง  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย เงินทุนสวสัดิการสมาชิก
และเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2546  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 ผูจ้ดัการ ฯ   เสนอร่างระเบียบ ฯ  ดงัน้ี 

ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ย เงินทุนสวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี 
พ.ศ.2546 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
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 อาศยัอ านาจตามความขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั ขอ้ 65(8) คณะกรรมการ
ในการประชุม คร้ังท่ี.............. วนัท่ี.................................. ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย เงินทุนสวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2546 โดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2553  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย เงินทุนสวสัดิการ
สมาชิกและเจา้หนา้ท่ี   พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่..................................เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 6  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
      “ขอ้ 6 เม่ือสมาชิกและเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดเสียชีวติใหส้หกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัศพ
ดงัต่อไปน้ี 
  6.1 เสียชีวติทุกกรณีใหจ่้ายรายละไม่เกิน  80,000 บาท 
  6.2 เสียชีวติกรณีประสบอุบติัเหตุให้จ่ายเพิ่มรายละไม่เกิน  50,000 บาท” 

ฯ ล ฯ 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี               พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 

    นาวาอากาศเอก 
                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

ท่ีประชุม ฯ  มีมติอนุมติัใหถื้อใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย เงินทุน
สวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี  พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 
วาระท่ี  12  เร่ือง  พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย หุน้ พ.ศ.2546  แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
 ผูจ้ดัการ ฯ   เสนอร่างระเบียบดงัน้ี 

ร่าง 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

วา่ดว้ย หุน้ 
พ.ศ.2546 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 5 ขอ้65(8) และขอ้ 93(11) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี.................วนัท่ี...................................ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ.2546  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี 2553
ดงัต่อไปน้ี 
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 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ.2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี........................เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกขอ้ความใน หมวด 1 ขอ้ 4 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 4. ใหส้มาชิกถือหุน้ดง้น้ี 
  (1) เม่ือแรกเขา้เป็นสมาชิกอยา่งนอ้ยหน่ึงหุ้น และตอ้งถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้ทุกเดือน 
  (2) ตอ้งถือตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก ดงัต่อไปน้ี 
 

เงินไดร้ายเดือน (บาท) ถือหุน้รายเดือน (บาท) 
ไม่เกิน  10,000 บาท   ไม่นอ้ยกวา่    500   บาท 
เกินกวา่ 10,000.-  บาท ถึง    15,000.-    บาท ไม่นอ้ยกวา่    600   บาท 
เกินกวา่ 15,000.-  บาท ถึง    20,000-    บาท ไม่นอ้ยกวา่    700   บาท 
เกินกวา่ 20,000.-  บาท ข้ึนไป   ไม่นอ้ยกวา่    800   บาท 

 เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรกน้ี หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าซ่ึงสมาชิกไดรั้บ
จากนายจา้งตามขอ้ 4 (5) แห่งระเบียบวา่ดว้ยคุณสมบติั วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
 การส่งค่าหุน้ตาม (2) น้ี จะถือวา่ส่วนหน่ึงของค่าหุ้นท่ีส่ง เป็นการส่งค่าหุน้ตาม (1) ดว้ยก็ได ้
 สมาชิกท่ีส่งค่าหุน้รายเดือนตาม (2) น้ีไดไ้ม่นอ้ยกวา่   180  เดือน หรือมีเงินค่าหุน้ตาม (2) น้ีไม่
นอ้ยกวา่   200,000 บาทแลว้และไม่มีหน้ีส้ินกบัสหกรณ์ จะงดส่งหรือลดจ านวนการถือหุน้ตาม (2) ลงก็
ได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่ในปีหน่ึง ๆ จะขอเปล่ียนแปลง
มากกวา่สองคร้ังไม่ได ้

กรณีสมาชิกโอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามสังกดัเดิม โดยไม่มีความผดิ
และยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่่อตามขอ้ 14 แห่งระเบียบวา่ดว้ยคุณสมบติั วธีิรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก
ภาพจะไม่ส่งค่าหุน้รายเดือนตาม (2) ต่อไปอีกก็ได ้
  (3) ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนมากกวา่ท่ีก าหนดใน (1) และ (2) ก็ยอ่มท าได้
โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (4) สมาชิกอาจซ้ือหุน้เป็นคร้ังคราวไดต้ามความประสงค ์โดยแสดงความจ านงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 ขอ้ 5. สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นทั้งหมดไม่ได ้
ฯ ล ฯ 

 
ประกาศ  ณ  วนัท่ี               พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 
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    นาวาอากาศเอก 
                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 

ท่ีประชุม ฯ  มีมติอนุมติัใหถื้อใชร้ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย หุ้น  พ.ศ.
2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา   1030 
                                                                   (ลงช่ือ)น.อ.คงศกัด์ิ     จนัทรโสภา      ประธานกรรมการ ฯ  
                                                                                     (คงศกัด์ิ     จนัทรโสภา)     เป็นประธาน 

                                                                   (ลงช่ือ)น.ท.บญัชา  สุวรรณมาโจ        กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                     (บญัชา  สุวรรณมาโจ)     ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 
ส าเนาถูกตอ้ง                                             
น.ท.                                                                             
      (บญัชา  สุวรรณมาโจ)                        
       กรรการและเลขานุการ 
                          พ.ย.53                                                       
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน  1  จ  ากดั 
วา่ดว้ย  การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ 

พ.ศ.2552 
แกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 

 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 10,ขอ้ 65(8) และ ขอ้ 93(3) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี  1   วนัท่ี  24  พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบวา่ดว้ยการ
ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2553 
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
สหกรณ์  พ.ศ.2552”  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่   1   ธนัวาคม  พ.ศ.2553  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความในหมวด 3 ขอ้ 16 และ หมวด 4 ขอ้ 19  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 16 จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น ยอ่มสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้งอยูภ่ายในหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  (1)สมาชิกผูกู้เ้งินท่ีไม่ใช่พนกังานราชการมีสิทธ์ิกูเ้งินได ้50 เท่า ของเงินไดร้ายเดือนแต่
ตอ้งไม่เกิน 1,000,000 บาท และตอ้งมีทุนเรือนหุน้ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกู ้
  (2)สมาชิกกูเ้งินสามญัโดยมีค่าหุน้เป็นประกนั ใหกู้ไ้ดภ้ายในจ านวนไม่เกินร้อยละ 90 
ของค่าหุน้ทั้งหมดท่ีเป็นหลกัประกนั 
  (3)สมาชิกท่ีมีทุนเรือนหุน้ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจ านวนเงินกูท่ี้ก าหนดไว ้ใหส้หกรณ์
เรียกเก็บเงินจากสัญญาเงินกูเ้ป็นค่าหุน้ใหค้รบมูลค่าของจ านวนท่ีก าหนดไว ้
  (4)สมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการมีสิทธ์ิไดรั้บเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ตามความในหมวด 2 
ของระเบียบวา่ดว้ย การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552  และมีสิทธ์ิกูเ้งินสามญัไดไ้ม่เกิน 200,000 
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บาท  และการส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัให้เป็นไปตามขอ้ 20  แต่ไม่เกินอายสุัญญาจา้งของทาง
ราชการตั้งแต่เดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก 
  (5)ส าหรับหลกัประกนัเงินกูส้ามญัของสมาชิกท่ีเป็นพนกังานราชการจะตอ้งใหมี้
สมาชิกเป็นผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยสามคน ซ่ึงจะเป็นสมาชิกพนกังานราชการค ้าประกนัก็ได”้ 

ฯ ล ฯ 
 

 
 
 

หมวด  4 
 

“ขอ้ 19. หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือรวม
กบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนไม่เกินกวา่ค่าหุน้ท่ีผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
  ถา้เงินกูส้ามญัรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญัรายก่อนของผู ้
กู ้(ถา้มี) ก็ดี มีจ  านวนเกินกวา่ค่าหุน้ซ่ึงผูกู้มี้อยูใ่นสหกรณ์ ก็ตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดดงัต่อไปน้ีดว้ย 
  (1) สมาชิกท่ีมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรใหมี้ผูค้  ้าประกนัอยา่งนอ้ยคนหน่ึงค ้าประกนัอยา่งไม่จ  ากดั เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกู้
สามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้มี้เงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยู ่ก็ตอ้งใหค้  ้าประกนั
เพื่อหน้ีสินเก่ียวกบัเงินกูส้ามญัรายใหม่นั้นทั้งหมด 

เพื่อความมัน่คงในการใหเ้งินกูส้ามญั คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูมี้อ  านาจวนิิจฉยัเรียกให้มีผูค้  ้าประกนัมากกวา่คนหน่ึงได”้ 

              สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ม้ากกวา่สามคนในเวลาเดียวกนัไม่ไดแ้ละ
สมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้  ้าประกนัโดยจ านวนตน้เงินรวมกนัทั้งหมดเกินกวา่
หลกัเกณฑท่ี์กล่าวในขอ้ 16 ไม่ได ้
  เม่ือผูค้  ้าประกนัคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นวา่ ไม่สมควรท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้ง
จดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั
แทนคนเดิมใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูก้  าหนด 
  การใหส้มาชิกผูค้  ้าประกนัออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุด
พน้จากการค ้าประกนั จนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทน 
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  อน่ึง ภายหลงัการท าหนงัสือค ้าประกนัแลว้ ถา้สมาชิกผูค้  ้าประกนัไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้
ผูกู้จ้ะตอ้งจดัใหมี้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรเป็นผูค้  ้า
ประกนัเงินกูใ้นส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้โ้ดยเร็วดว้ย 
  (2) มีอสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน จ านองเป็นประกนัเตม็จ านวน
เงินกูร้ายนั้น โดยตอ้งเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูว้า่ จ  านวนเงินกู้
ส่วนท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
  (3) มีหลกัทรัพยรั์ฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควรจ าน าเป็นประกนั โดยจ านวนเงินกูส่้วน
ท่ีเกินกวา่ค่าหุน้ของผูกู้ต้อ้งอยูภ่ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
  (4) สมาชิกท่ีกูเ้งินโดยใชบุ้คคลค ้าประกนั  จะตอ้งท าประกนัสินเช่ือ กบับริษทัรับท า
ประกนัสินเช่ือ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (5) สมาชิกเปล่ียนสัญญาเงินกูเ้น่ืองจากขอกูเ้งินใหม่โดยใชบุ้คคลค ้าประกนัจะตอ้งท า
ประกนัสินเช่ือทุกคร้ังตามเง่ือนไขท่ีสหกรณ์ก าหนด 
  (6) เงินทุนประกนัสินเช่ือก าหนดตามสัญญาเงินกูห้กัดว้ยทุนเรือนหุ้นและเงินทุน
สวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี   ระยะเวลาคุม้ครองขั้นต ่าก่ึงหน่ึงของสัญญาเงินกู ้
  (7) สมาชิกจะถอนเงินประกนัเงินกูคื้นได ้ในกรณีท่ีสมาชิกตอ้งไม่มีขอ้ผกูพนักบัสัญญา
เงินกูฉ้บบัเดิม” 

 ฯ ล ฯ 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี               พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 
 
    นาวาอากาศเอก 
                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
วา่ดว้ย เงินทุนสวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี 

พ.ศ.2546 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 

 อาศยัอ านาจตามความขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั ขอ้ 65(8) คณะกรรมการ
ในการประชุม คร้ังท่ี  1   วนัท่ี  24  พฤศจิกายน พ.ศ.2553   ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย เงินทุนสวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี พ.ศ.2546 โดยความเห็นชอบของท่ี
ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2553  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ย เงินทุนสวสัดิการ
สมาชิกและเจา้หนา้ท่ี   พ.ศ.2546 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
 ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  1  ธนัวาคม พ.ศ.2553  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3 ใหย้กเลิกขอ้ความในขอ้ 6  และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
      “ขอ้ 6 เม่ือสมาชิกและเจา้หนา้ท่ีผูใ้ดเสียชีวติใหส้หกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์เก่ียวกบัศพ
ดงัต่อไปน้ี 
  6.1 เสียชีวติทุกกรณีใหจ่้ายรายละไม่เกิน  80,000 บาท 
  6.2 เสียชีวติกรณีประสบอุบติัเหตุให้จ่ายเพิ่มรายละไม่เกิน  50,000 บาท” 

ฯ ล ฯ 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี               พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 
 
    นาวาอากาศเอก 
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                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
วา่ดว้ย หุน้ 
พ.ศ.2546 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553 
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 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 5 ขอ้65(8) และขอ้ 93(11) ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการคร้ังท่ี  1   วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ.2546  โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ประจ าปี 2553
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั วา่ดว้ยหุน้ พ.ศ.2546 แกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2553” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  1 ธนัวาคม พ.ศ.2553  เป็นตน้ไป 
 ขอ้ 3. ใหย้กเลิกขอ้ความใน หมวด 1 ขอ้ 4 และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ขอ้ 4. ใหส้มาชิกถือหุน้ดง้น้ี 
  (1) เม่ือแรกเขา้เป็นสมาชิกอยา่งนอ้ยหน่ึงหุ้น และตอ้งถือหุ้นอยา่งนอ้ยหน่ึงหุน้ทุกเดือน 
  (2) ตอ้งถือตามเกณฑข์องเงินไดร้ายเดือนของสมาชิก ดงัต่อไปน้ี 

เงินไดร้ายเดือน (บาท) ถือหุน้รายเดือน (บาท) 
ไม่เกิน  10,000 บาท   ไม่นอ้ยกวา่    500   บาท 
เกินกวา่ 10,000.-  บาท ถึง    15,000.-    บาท ไม่นอ้ยกวา่    600   บาท 
เกินกวา่ 15,000.-  บาท ถึง    20,000-    บาท ไม่นอ้ยกวา่    700   บาท 
เกินกวา่ 20,000.-  บาท ข้ึนไป   ไม่นอ้ยกวา่    800   บาท 

 เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรกน้ี หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจา้งประจ าซ่ึงสมาชิกไดรั้บ
จากนายจา้งตามขอ้ 4 (5) แห่งระเบียบวา่ดว้ยคุณสมบติั วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ 
 การส่งค่าหุน้ตาม (2) น้ี จะถือวา่ส่วนหน่ึงของค่าหุ้นท่ีส่ง เป็นการส่งค่าหุน้ตาม (1) ดว้ยก็ได ้
 สมาชิกท่ีส่งค่าหุน้รายเดือนตาม (2) น้ีไดไ้ม่นอ้ยกวา่   180  เดือน หรือมีเงินค่าหุน้ตาม (2) น้ีไม่
นอ้ยกวา่   200,000 บาทแลว้และไม่มีหน้ีส้ินกบัสหกรณ์ จะงดส่งหรือลดจ านวนการถือหุน้ตาม (2) ลงก็
ได ้โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ แต่ในปีหน่ึง ๆ จะขอเปล่ียนแปลง
มากกวา่สองคร้ังไม่ได ้

กรณีสมาชิกโอนหรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ าตามสังกดัเดิม โดยไม่มีความผดิ
และยงัคงเป็นสมาชิกอยูต่่อตามขอ้ 14 แห่งระเบียบวา่ดว้ยคุณสมบติั วธีิรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก
ภาพจะไม่ส่งค่าหุน้รายเดือนตาม (2) ต่อไปอีกก็ได ้
  (3) ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนมากกวา่ท่ีก าหนดใน (1) และ (2) ก็ยอ่มท าได้
โดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
  (4) สมาชิกอาจซ้ือหุน้เป็นคร้ังคราวไดต้ามความประสงค ์โดยแสดงความจ านงเป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ 

 ขอ้ 5. สมาชิกคนหน่ึง ๆ จะถือหุน้ในสหกรณ์เกินกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนหุ้นทั้งหมดไม่ได ้
ฯ ล ฯ 
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ประกาศ  ณ  วนัท่ี               พฤศจิกายน  พ.ศ.2553 

 
    นาวาอากาศเอก 
                                                                                (คงศกัด์ิ    จนัทรโสภา) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์องบิน 1 จ ากดั 
 
 


