วาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
ผูจ้ ดั การ ฯ
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ.2552
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10,ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่............... วันที่..................................... ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย
การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2552” แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่..................................เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในหมวด 3 ข้อ 16 และ หมวด 4 ข้อ 19, ข้อ 20 และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 16 จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1)สมาชิกผูก้ เู้ งินที่ไม่ใช่พนักงานราชการมีสิทธิ์ กเู้ งินได้ 60 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่
ต้องไม่เกิน 1,200,000 บาท และต้องมีทุนเรื อนหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินกู้
(2)สมาชิกกูเ้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ เป็ นประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
(3)สมาชิกที่มีทุนเรื อนหุ น้ ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจานวนเงินกูท้ ี่กาหนดไว้ ให้สหกรณ์
เรี ยกเก็บเงินจากสัญญาเงินกูเ้ ป็ นค่าหุ น้ ให้ครบมูลค่าของจานวนที่กาหนดไว้
(4)สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการมีสิทธิ์ ได้รับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ตามความในหมวด 2
ของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 และมีสิทธิ์ กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 200,000
บาท และการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูส้ ามัญให้เป็ นไปตามข้อ 20 แต่ไม่เกินอายุสัญญาจ้างของทาง
ราชการตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
(5)สาหรับหลักประกันเงินกูส้ ามัญของสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการจะต้องให้มี
สมาชิกเป็ นผูค้ ้ าประกันอย่างน้อยสามคน ซึ่ งจะเป็ นสมาชิ กพนักงานราชการค้ าประกันก็ได้”
ฯลฯ
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หมวด 4
“ข้อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผู ้
กู้ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างใดดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) สมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรให้มีผคู ้ ้ าประกันอย่างน้อยคนหนึ่งค้ าประกันอย่างไม่จากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายนั้นในส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ ก็ตอ้ งให้ค้ าประกัน
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่น้ นั ทั้งหมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ จึงกาหนดให้ผกู ้ สู้ ามัญ 1 ราย ต้องให้มีผคู ้ ้ าประกัน
3 คน สาหรับเงินกูส้ ามัญรายนั้น คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูม้ ีอานาจวินิจฉัย
เรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าสามคนได้”
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกันโดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่กล่าวในข้อ 16 ไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า ไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ ง
จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุ กรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุด
พ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ า
ประกันเงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
(2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกู้
ส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
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(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ซ่ ึง
คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วน
ที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(4) สมาชิกที่กเู้ งินโดยใช้บุคคลค้ าประกัน จะต้องทาประกันสิ นเชื่อ กับบริ ษทั รับทา
ประกันสิ นเชื่อ ตามที่สหกรณ์กาหนด
(5) สมาชิกเปลี่ยนสัญญาเงินกูเ้ นื่องจากขอกูเ้ งินใหม่โดยใช้บุคคลค้ าประกันจะต้องทา
ประกันสิ นเชื่อทุกครั้งตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนด
(6) เงินทุนประกันสิ นเชื่อกาหนดตามสัญญาเงินกูห้ กั ด้วยทุนเรื อนหุ ้นและเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาคุม้ ครองขั้นต่ากึ่งหนึ่งของสัญญาเงินกู้
(7) สมาชิกจะถอนเงินประกันเงินกูค้ ืนได้ ในกรณี ที่สมาชิ กต้องไม่มีขอ้ ผูกพันกับสัญญา
เงินกูฉ้ บับเดิม”
ข้อ 20. การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรื อ
คณะอนุกรรมการเงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้ผสู ้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็ น
จานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่
เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร
ผ่อนผันเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดาเนิ นการจะผ่อนเวลาการส่ งงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนด
ไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกัน
ทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน”
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ.2555

นาวาอากาศเอก
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมตั ิให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)และให้ถือใช้ต้ งั แต่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็ นต้นไป
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เลิกประชุมเวลา 1030
(ลงชื่อ)น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
(ลงชื่อ)น.ท.บัญชา สุ วรรณมาโจ
(บัญชา สุ วรรณมาโจ)
สาเนาถูกต้อง
น.ท.
(วีระ จรรยา)
ผูจ้ ดั การ ฯ
พ.ค.55

ประธานกรรมการ ฯ
เป็ นประธาน
กรรมการและเลขานุการ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม

39

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ.2552
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4)
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10,ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่ 6 วันที่ 25 เมษายน 2555 ได้แก้ไขเพิม่ เติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 เพื่อให้นายทะเบียนสหกรณ์รับทราบดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2552” แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในหมวด 3 ข้อ 16 และ หมวด 4 ข้อ 19, ข้อ 20 และให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 16 จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1)สมาชิกผูก้ เู้ งินที่ไม่ใช่พนักงานราชการมีสิทธิ์ กเู้ งินได้ 60 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่
ต้องไม่เกิน 1,200,000 บาท และต้องมีทุนเรื อนหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินกู้
(2)สมาชิกกูเ้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ เป็ นประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุ น้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
(3)สมาชิกที่มีทุนเรื อนหุ น้ ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจานวนเงินกูท้ ี่กาหนดไว้ ให้สหกรณ์
เรี ยกเก็บเงินจากสัญญาเงินกูเ้ ป็ นค่าหุ น้ ให้ครบมูลค่าของจานวนที่กาหนดไว้
(4)สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการมีสิทธิ์ ได้รับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ตามความในหมวด 2
ของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 และมีสิทธิ์ กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 200,000
บาท และการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูส้ ามัญให้เป็ นไปตามข้อ 20 แต่ไม่เกินอายุสัญญาจ้างของทาง
ราชการตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
(5)สาหรับหลักประกันเงินกูส้ ามัญของสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการจะต้องให้มี
สมาชิกเป็ นผูค้ ้ าประกันอย่างน้อยสามคน ซึ่ งจะเป็ นสมาชิ กพนักงานราชการค้ าประกันก็ได้”
ฯลฯ
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หมวด 4
“ข้อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผู ้
กู้ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างใดดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) สมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรให้มีผคู ้ ้ าประกันอย่างน้อยคนหนึ่งค้ าประกันอย่างไม่จากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายนั้นในส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ ก็ตอ้ งให้ค้ าประกัน
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่น้ นั ทั้งหมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ จึงกาหนดให้ผกู ้ สู้ ามัญ 1 ราย ต้องให้มีผคู ้ ้ าประกัน
3 คน สาหรับเงินกูส้ ามัญรายนั้น คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูม้ ีอานาจวินิจฉัย
เรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าสามคนได้”
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกันโดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่กล่าวในข้อ 16 ไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า ไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ ง
จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุ กรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุด
พ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ า
ประกันเงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
(2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกู้
ส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
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(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ซ่ ึง
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วน
ที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(4) สมาชิกที่กเู้ งินโดยใช้บุคคลค้ าประกัน จะต้องทาประกันสิ นเชื่อ กับบริ ษทั รับทา
ประกันสิ นเชื่อ ตามที่สหกรณ์กาหนด
(5) สมาชิกเปลี่ยนสัญญาเงินกูเ้ นื่องจากขอกูเ้ งินใหม่โดยใช้บุคคลค้ าประกันจะต้องทา
ประกันสิ นเชื่อทุกครั้งตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนด
(6) เงินทุนประกันสิ นเชื่อกาหนดตามสัญญาเงินกูห้ กั ด้วยทุนเรื อนหุ ้นและเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาคุม้ ครองขั้นต่ากึ่งหนึ่งของสัญญาเงินกู้
(7) สมาชิกจะถอนเงินประกันเงินกูค้ ืนได้ ในกรณี ที่สมาชิ กต้องไม่มีขอ้ ผูกพันกับสัญญา
เงินกูฉ้ บับเดิม”
ข้อ 20. การส่ งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อ
คณะอนุกรรมการเงินกูพ้ ิจารณากาหนดให้ผสู ้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย เป็ น
จานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่
เกิน 180 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคาขอเป็ นหนังสื อ และคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่ามีเหตุอนั สมควร
ผ่อนผันเป็ นพิเศษ คณะกรรมการดาเนิ นการจะผ่อนเวลาการส่ งงวดชาระหนี้สาหรับเงินกูส้ ามัญที่กาหนด
ไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผกู ้ คู้ ราวละหนึ่งหรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกัน
ทั้งหมดสาหรับเงินกูส้ ามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน”
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2555
(ลงชื่อ)นาวาอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
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ฯลฯ
หมวด 4
“ข้อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผู ้
กู้ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างใดดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) สมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรให้มีผคู ้ ้ าประกันอย่างน้อยคนหนึ่งค้ าประกันอย่างไม่จากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายนั้นในส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ ก็ตอ้ งให้ค้ าประกัน
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่น้ นั ทั้งหมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูม้ ีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งได้”
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกันโดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่กล่าวในข้อ 16 ไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า ไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ ง
จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุ กรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุด
พ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ า
ประกันเงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
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(2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกู้
ส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ซ่ ึง
คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วน
ที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(4) สมาชิกที่กเู้ งินโดยใช้บุคคลค้ าประกัน จะต้องทาประกันสิ นเชื่อ กับบริ ษทั รับทา
ประกันสิ นเชื่อ ตามที่สหกรณ์กาหนด
(5) สมาชิกเปลี่ยนสัญญาเงินกูเ้ นื่องจากขอกูเ้ งินใหม่โดยใช้บุคคลค้ าประกันจะต้องทา
ประกันสิ นเชื่อทุกครั้งตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนด
(6) เงินทุนประกันสิ นเชื่อกาหนดตามสัญญาเงินกูห้ กั ด้วยทุนเรื อนหุ ้นและเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาคุม้ ครองขั้นต่ากึ่งหนึ่งของสัญญาเงินกู้
(7) สมาชิกจะถอนเงินประกันเงินกูค้ ืนได้ ในกรณี ที่สมาชิ กต้องไม่มีขอ้ ผูกพันกับสัญญา
เงินกูฉ้ บับเดิม”

ประกาศ ณ วันที่
นาวาอากาศเอก

ฯลฯ
พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมตั ิให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
วาระที่ 11 เรื่ อง พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสมาชิก
และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ผูจ้ ดั การ ฯ เสนอร่ างระเบียบ ฯ ดังนี้
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2546
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
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อาศัยอานาจตามความข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ข้อ 65(8) คณะกรรมการ
ในการประชุม ครั้งที่.............. วันที่.................................. ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2553 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่..................................เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 เมื่อสมาชิกและเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดเสี ยชีวติ ให้สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
ดังต่อไปนี้
6.1 เสี ยชีวติ ทุกกรณี ให้จ่ายรายละไม่เกิน 80,000 บาท
6.2 เสี ยชีวติ กรณี ประสบอุบตั ิเหตุให้จ่ายเพิ่มรายละไม่เกิน 50,000 บาท”
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่
พฤศจิกายน พ.ศ.2553
นาวาอากาศเอก
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมตั ิให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย เงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
วาระที่ 12 เรื่ อง พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย หุน้ พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
ผูจ้ ดั การ ฯ เสนอร่ างระเบียบดังนี้
ร่ าง
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วย หุน้
พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 5 ข้อ65(8) และข้อ 93(11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการครั้งที่.................วันที่...................................ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยหุ น้ พ.ศ.2546 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ประจาปี 2553
ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยหุ น้ พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่........................เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความใน หมวด 1 ข้อ 4 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 4. ให้สมาชิกถือหุ น้ ด้งนี้
(1) เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งหุ ้น และต้องถือหุ ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ น้ ทุกเดือน
(2) ต้องถือตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน (บาท)
ถือหุน้ รายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 10,000
บาท
ไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท
เกินกว่า 10,000.บาท ถึง 15,000.- บาท
ไม่นอ้ ยกว่า 600 บาท
เกินกว่า 15,000.บาท ถึง 20,000- บาท
ไม่นอ้ ยกว่า 700 บาท
เกินกว่า 20,000.บาท ขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า 800 บาท
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรกนี้ หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาซึ่ งสมาชิกได้รับ
จากนายจ้างตามข้อ 4 (5) แห่ งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
การส่ งค่าหุ น้ ตาม (2) นี้ จะถือว่าส่ วนหนึ่งของค่าหุ ้นที่ส่ง เป็ นการส่ งค่าหุ น้ ตาม (1) ด้วยก็ได้
สมาชิกที่ส่งค่าหุ น้ รายเดือนตาม (2) นี้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน หรื อมีเงินค่าหุ น้ ตาม (2) นี้ไม่
น้อยกว่า 200,000 บาทแล้วและไม่มีหนี้สิ้นกับสหกรณ์ จะงดส่ งหรื อลดจานวนการถือหุ น้ ตาม (2) ลงก็
ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่ในปี หนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลง
มากกว่าสองครั้งไม่ได้
กรณี สมาชิกโอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามสังกัดเดิม โดยไม่มีความผิด
และยังคงเป็ นสมาชิกอยูต่ ่อตามข้อ 14 แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก
ภาพจะไม่ส่งค่าหุ น้ รายเดือนตาม (2) ต่อไปอีกก็ได้
(3) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือนมากกว่าที่กาหนดใน (1) และ (2) ก็ยอ่ มทาได้
โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(4) สมาชิกอาจซื้ อหุ น้ เป็ นครั้งคราวได้ตามความประสงค์ โดยแสดงความจานงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 5. สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ น้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ ้นทั้งหมดไม่ได้
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.2553
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นาวาอากาศเอก
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ที่ประชุม ฯ มีมติอนุมตั ิให้ถือใช้ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย หุ ้น พ.ศ.
2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

เลิกประชุมเวลา 1030
(ลงชื่อ)น.อ.คงศักดิ์ จันทรโสภา
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
(ลงชื่อ)น.ท.บัญชา สุ วรรณมาโจ
(บัญชา สุ วรรณมาโจ)
สาเนาถูกต้อง
น.ท.
(บัญชา สุ วรรณมาโจ)
กรรการและเลขานุการ
พ.ย.53

ประธานกรรมการ ฯ
เป็ นประธาน
กรรมการและเลขานุการ
ผูจ้ ดรายงานการประชุม
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์
พ.ศ.2552
แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 10,ข้อ 65(8) และ ข้อ 93(3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการ
ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2553
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2552” แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในหมวด 3 ข้อ 16 และ หมวด 4 ข้อ 19 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 16 จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร แต่ตอ้ งอยูภ่ ายในหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1)สมาชิกผูก้ เู้ งินที่ไม่ใช่พนักงานราชการมีสิทธิ์ กเู้ งินได้ 50 เท่า ของเงินได้รายเดือนแต่
ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท และต้องมีทุนเรื อนหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนเงินกู้
(2)สมาชิกกูเ้ งินสามัญโดยมีค่าหุ น้ เป็ นประกัน ให้กไู้ ด้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90
ของค่าหุน้ ทั้งหมดที่เป็ นหลักประกัน
(3)สมาชิกที่มีทุนเรื อนหุ น้ ไม่ถึงร้อยละ 20 ของจานวนเงินกูท้ ี่กาหนดไว้ ให้สหกรณ์
เรี ยกเก็บเงินจากสัญญาเงินกูเ้ ป็ นค่าหุ น้ ให้ครบมูลค่าของจานวนที่กาหนดไว้
(4)สมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการมีสิทธิ์ ได้รับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ตามความในหมวด 2
ของระเบียบว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552 และมีสิทธิ์ กเู้ งินสามัญได้ไม่เกิน 200,000
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บาท และการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกูส้ ามัญให้เป็ นไปตามข้อ 20 แต่ไม่เกินอายุสัญญาจ้างของทาง
ราชการตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
(5)สาหรับหลักประกันเงินกูส้ ามัญของสมาชิกที่เป็ นพนักงานราชการจะต้องให้มี
สมาชิกเป็ นผูค้ ้ าประกันอย่างน้อยสามคน ซึ่ งจะเป็ นสมาชิ กพนักงานราชการค้ าประกันก็ได้”
ฯลฯ

หมวด 4
“ข้อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกูส้ ามัญ ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรื อรวม
กับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ น้ ที่ผกู ้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกูส้ ามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรื อเมื่อรวมกับเงินกูส้ ามัญรายก่อนของผู ้
กู้ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างใดดังต่อไปนี้ ดว้ ย
(1) สมาชิกที่มิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรให้มีผคู ้ ้ าประกันอย่างน้อยคนหนึ่งค้ าประกันอย่างไม่จากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญรายนั้นในส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ แต่ถา้ ผูก้ มู้ ีเงินกูส้ ามัญรายก่อนเหลืออยู่ ก็ตอ้ งให้ค้ าประกัน
เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูส้ ามัญรายใหม่น้ นั ทั้งหมด
เพื่อความมัน่ คงในการให้เงินกูส้ ามัญ คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูม้ ีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งได้”
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากกว่าสามคนในเวลาเดียวกันไม่ได้และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้ ต่อสหกรณ์ในฐานะผูค้ ้ าประกันโดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่า
หลักเกณฑ์ที่กล่าวในข้อ 16 ไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่า ไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ ง
จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุ กรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ไม่เป็ นเหตุให้ผนู ้ ้ นั หลุด
พ้นจากการค้ าประกัน จนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะอนุกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
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อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้
ผูก้ จู้ ะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ า
ประกันเงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
(2) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็มจานวน
เงินกูร้ ายนั้น โดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกู้
ส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 60 แห่งค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรื อในสหกรณ์ซ่ ึง
คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะอนุกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรจานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูส้ ่ วน
ที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 80 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
(4) สมาชิกที่กเู้ งินโดยใช้บุคคลค้ าประกัน จะต้องทาประกันสิ นเชื่อ กับบริ ษทั รับทา
ประกันสิ นเชื่อ ตามที่สหกรณ์กาหนด
(5) สมาชิกเปลี่ยนสัญญาเงินกูเ้ นื่องจากขอกูเ้ งินใหม่โดยใช้บุคคลค้ าประกันจะต้องทา
ประกันสิ นเชื่อทุกครั้งตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กาหนด
(6) เงินทุนประกันสิ นเชื่อกาหนดตามสัญญาเงินกูห้ กั ด้วยทุนเรื อนหุ ้นและเงินทุน
สวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ ระยะเวลาคุม้ ครองขั้นต่ากึ่งหนึ่งของสัญญาเงินกู้
(7) สมาชิกจะถอนเงินประกันเงินกูค้ ืนได้ ในกรณี ที่สมาชิ กต้องไม่มีขอ้ ผูกพันกับสัญญา
เงินกูฉ้ บับเดิม”
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.2553

นาวาอากาศเอก
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่
พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
อาศัยอานาจตามความข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ข้อ 65(8) คณะกรรมการ
ในการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการสมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 โดยความเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2553 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วย เงินทุนสวัสดิการ
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 6 เมื่อสมาชิกและเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดเสี ยชีวติ ให้สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ
ดังต่อไปนี้
6.1 เสี ยชีวติ ทุกกรณี ให้จ่ายรายละไม่เกิน 80,000 บาท
6.2 เสี ยชีวติ กรณี ประสบอุบตั ิเหตุให้จ่ายเพิ่มรายละไม่เกิน 50,000 บาท”
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่
นาวาอากาศเอก

พฤศจิกายน พ.ศ.2553
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(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด
ว่าด้วย หุ น้
พ.ศ.2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
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อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 5 ข้อ65(8) และข้อ 93(11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 ได้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยหุ น้ พ.ศ.2546 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ประจาปี 2553
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด ว่าด้วยหุ น้ พ.ศ.2546 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2553 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกข้อความใน หมวด 1 ข้อ 4 และให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 4. ให้สมาชิกถือหุ น้ ด้งนี้
(1) เมื่อแรกเข้าเป็ นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งหุ ้น และต้องถือหุ ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ น้ ทุกเดือน
(2) ต้องถือตามเกณฑ์ของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ดังต่อไปนี้
เงินได้รายเดือน (บาท)
ถือหุน้ รายเดือน (บาท)
ไม่เกิน 10,000
บาท
ไม่นอ้ ยกว่า 500 บาท
เกินกว่า 10,000.บาท ถึง 15,000.- บาท
ไม่นอ้ ยกว่า 600 บาท
เกินกว่า 15,000.บาท ถึง 20,000- บาท
ไม่นอ้ ยกว่า 700 บาท
เกินกว่า 20,000.บาท ขึ้นไป
ไม่นอ้ ยกว่า 800 บาท
เงินได้รายเดือนตามความในวรรคแรกนี้ หมายถึง เงินเดือนหรื อค่าจ้างประจาซึ่ งสมาชิกได้รับ
จากนายจ้างตามข้อ 4 (5) แห่ งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิก และการขาดจากสมาชิกภาพ
การส่ งค่าหุ น้ ตาม (2) นี้ จะถือว่าส่ วนหนึ่งของค่าหุ ้นที่ส่ง เป็ นการส่ งค่าหุ น้ ตาม (1) ด้วยก็ได้
สมาชิกที่ส่งค่าหุ น้ รายเดือนตาม (2) นี้ได้ไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน หรื อมีเงินค่าหุ น้ ตาม (2) นี้ไม่
น้อยกว่า 200,000 บาทแล้วและไม่มีหนี้สิ้นกับสหกรณ์ จะงดส่ งหรื อลดจานวนการถือหุ น้ ตาม (2) ลงก็
ได้ โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ แต่ในปี หนึ่ง ๆ จะขอเปลี่ยนแปลง
มากกว่าสองครั้งไม่ได้
กรณี สมาชิกโอนหรื อย้าย หรื อออกจากราชการ หรื องานประจาตามสังกัดเดิม โดยไม่มีความผิด
และยังคงเป็ นสมาชิกอยูต่ ่อตามข้อ 14 แห่งระเบียบว่าด้วยคุณสมบัติ วิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิก
ภาพจะไม่ส่งค่าหุ น้ รายเดือนตาม (2) ต่อไปอีกก็ได้
(3) ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ น้ รายเดือนมากกว่าที่กาหนดใน (1) และ (2) ก็ยอ่ มทาได้
โดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
(4) สมาชิกอาจซื้ อหุ น้ เป็ นครั้งคราวได้ตามความประสงค์ โดยแสดงความจานงเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 5. สมาชิกคนหนึ่ง ๆ จะถือหุ น้ ในสหกรณ์เกินกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ ้นทั้งหมดไม่ได้
ฯลฯ
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ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ.2553

นาวาอากาศเอก
(คงศักดิ์ จันทรโสภา)
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 1 จากัด

