
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จ ากัด 
ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชกิและดอกเบี้ยเงนิกู ้

พ.ศ.2554 
--------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 10, ข้อ 78 (8) , ข้อ 106 (3) และมติ         
ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการ  ครั้งที่  8/2554  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554  ได้ก าหนดระเบียบว่า
ด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2554  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า  ” ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2554” 

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2554  เป็นต้นไป 
ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด ว่าด้วย 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.ศ.2552  ลงวันที่ 24 กันยายน 2552  และ บรรดาระเบียบ 
ประกาศ มติคณะกรรมการด าเนินการ  ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้  ซึ่งมีข้อก าหนดขัดแย้งกับระเบียบนี้
ทั้งสิ้น  และให้ถือใช้ข้อความต่อไปนี้แทน 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ 4.   ในระเบียบนี้  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  2  ประเภท  คือ 
(1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(2)  เงินกู้สามัญ  

ข้อ 5.   สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นและจะต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ 
ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่าที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็น
คราว ๆ ไป 

ข้อ 6.   การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น  จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจ าเป็น หรือมี 
ประโยชน์ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร  แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือเก็งก าไรไม่ได้ 
  ข้อ 7.   สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน  ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
  ข้อ 8.   การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ และสมาชิกผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี)                         
ต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้  
  ข้อ 9.   การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดย
วิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ 
รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน  จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น 
         ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 

/ กรณีการส่งเงิน ... 
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  กรณีการส่งเงินงวดช าระหนีเ้งนิกู้ทุกประเภทไม่สามารถหักเงินจากเงินได้รายเดือนของผู้
กู้ได้ เนื่องจากผู้กู้ลาออกจากราชการ ย้าย หรือเกษียณอายุราชการ ให้ผู้กู้ขอท าความตกลงเพ่ือขออนุมัติ
ผู้จัดการสหกรณ์เป็นราย ๆ ไป ทั้งนี้การส่งเงินงวดช าระหนี้จะต้องไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
 

หมวด 2 
เงินกูเ้พื่อเหตุฉกุเฉิน 

  ข้อ 10.  การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้
ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการหรือกรรมการด าเนินการหรือผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ  
ตามที่เห็นสมควร  เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับ
มอบอ านาจดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ ให้ไปและส่งคืน เพ่ือให้คณะกรรมการ
ด าเนินการทราบทุกเดือน 
  ข้อ 11.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ  นั้น  ให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการด าเนินการ โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
              ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งก่อนเหลืออยู่  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินครั้ง
ใหม่และครั้งก่อนรวมกัน จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ 
       แต่สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ โดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมด                   
เกินกว่าวงเงินที่กล่าวในข้อ  16  ไม่ได้ 
  ข้อ 12.  หลักประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อ
สหกรณ์แล้วไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
  ข้อ 13.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินตามจ านวนพร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในระยะเวลาสิบสองงวด  โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก 
 

หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

  ข้อ 14.  การให้เงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้
เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
      คณะกรรมการด าเนินการ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของ 
สหกรณ์ ข้อ 82 และข้อ 83  และมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
  ข้อ 15.  ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอค าขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด                                
ผ่านผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกของสมาชิกผู้นั้น  ส าหรับค าขอกู้ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้ผู้จัดการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบขั้นต้นก่อน 
         ผู้ที่ด ารงต าแหน่งสูงกว่าหัวหน้าแผนก หรือผู้จัดการ หรือสมาชิกที่เป็นข้าราชการ
บ านาญไม่ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา 
  ข้อ 16.  จ านวนเงินให้กูส้ามัญที่ให้แก่สมาชิกกู้คนหนึ่ง ๆ นั้น  คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้
พิจารณาให้กู้แต่ต้องอยู่ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) หรือไม่เกิน                 
70 เท่าของอัตราเงินเดือนของสมาชิกนั้น สุดแต่จ านวนไหนจะน้อยกว่ากัน 
 

/ ในกรณีที ่... 
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      ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญโดยใช้สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  ให้กู้ได้             
ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ในสหกรณ์ 
  ข้อ 17.  ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืน
เงินกู้สามัญครั้งก่อนไม่เสร็จก็ได้  แต่จ านวนเงินกู้รวมทั้งหมดของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใด                   
เวลาหนึ่ง  จะมีจ านวนต้นเงินเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ 16  ไม่ได้ 
  ข้อ 18. หลักเกณฑ์การให้กู้เงินประเภทสามัญ 
  กู้ไม่เกิน  500,000 บาท            ใช้ผู้ค้ าประกัน  2  คน   

กู้ตั้งแต่   500,001 – 800,000 บาท    ใช้ผู้ค้ าประกัน  3  คน 
  กู้ตั้งแต่   800,001 – 1,500,000 บาท  ใช้ผู้ค้ าประกัน  4  คน   

กู้ไม่เกิน  100,000 บาท            ไม่จ ากัดหุ้น 
กู้ตั้งแต่   100,001 - 500,000 บาท     มีหุ้นสะสมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของยอดเงินกู้ 
กู้ตั้งแต่   500,001 - 800,000 บาท     มีหุ้นสะสมไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15 ของยอดเงินกู้ 
กู้ตั้งแต่   800,001 – 1,500,000 บาท  มีหุ้นสะสมไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 20 ของยอดเงินกู้                                                                               
กู้ตั้งแต่   500,000.- บาท ต้องท าประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ตามอัตราที่ก าหนด  

ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป   
  ข้อ 19. ในการให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การ
ขอกู้ อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย  ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้ 

                   (1)  เงินกู้ซึ่งใช้สิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในล าดับก่อน
เงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น 
                    (2)  ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวใน  (1) เงินกู้ซึ่งมีจ านวน
น้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้นให้คิด
รวมทั้งเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
     ทั้งนี้  เว้นแต่กรณีที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
  ข้อ 20.  หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญ  ถ้าเงินกู้สามัญในครั้งนั้นเต็มจ านวนที่จ ากัด
ตาม ข้อ 16 หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้งก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี)  มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่
ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
      ถ้าเงินกู้สามัญในครั้งนั้น เต็มจ านวนที่จ ากัดตามข้อ 16 หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญครั้ง
ก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี)  มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรตามหลักเกณฑ์ในข้อ 18  ค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญครั้งนั้น
ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้   แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญครั้งก่อนเหลืออยู่ด้วย ก็ต้องให้ค้ าประกันเพ่ือ
หนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญทั้งหมด 
  เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ  คณะกรรมการด าเนินการหรอืคณะกรรมการเงินกู้
มีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งก็ได้ 
 

/ สมาชิกคนหนึ่ง ... 
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  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าสี่คนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และ 
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน  โดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่า
จ านวนที่จ ากัดตาม ข้อ 16  วรรคแรกไม่ได้ 
    เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  หรือมีเหตุที่ 
คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้อง    
จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้ าประกัน
แทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
  การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่เหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก                    
การค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ 
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน 
  อนึ่ง ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว  ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  
ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เป็นผู้ค้ า
ประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
  (2)  มีเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้   เห็นสมควรจ าน าเป็นประกัน โดยจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ
เก้าสิบของเงินฝากที่มีในสหกรณ์ 
  ข้อ 21.  การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการด าเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย
เป็นจ านวนกี่งวดแล้วแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้    จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้
แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบงวดตั้งแต่วันที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 
  ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการด าเนนิการเหน็วา่มเีหตอุันสมควรผ่อนผัน
เป็นพิเศษ คณะกรรมการด าเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญที่ก าหนดไว้
ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเ ช่นนี้รวมกัน
ทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
 

หมวด 4 
ดอกเบี้ยเงนิกู ้

  ข้อ 22.  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ซึ่งเรียกเก็บจากสมาชิกให้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการด าเนนิการ ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป โดยไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
  ข้อ 23.  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่เรียกเก็บจากสมาชิก ให้คิดเป็นรายวันตาม
จ านวนเงินต้นคงเหลือ 
 
 

/ หมวด 5 ... 
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หมวด 5 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคนืเงนิกู้ 

  ข้อ 24.  ให้คณะกรรมการด าเนินการ ตรวจตรา ควบคุม ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกัน
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใด
เกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
  ข้อ 25.  ในกรณีใด ๆ  ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอันถึ งก าหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที   โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้   และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

  (1)   เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
    (2)   เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า  ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ 

ให้เงินกู้นั้น 
    (3)   เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า  หลักประกันส าหรับเงินกู้นั้นเกิดบกพร่อง                             

และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
   (4)   เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือน 

ติดต่อกันหรือผิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
  ข้อ 26.  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง ตามที่กล่าวในข้อ 25 ถ้าผู้ค้ า
ประกันต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  คณะกรรมการด าเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนครบ  (ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย)  ก็ได้ และให้
ผู้จัดการมีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้ าประกันซึ่งต้องรับภาระช าระหนี้แทนผู้กู้ทราบ 
  ข้อ 27.  ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ าประกันก็ดี  ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะลาออกจากราชการ
หรืองานประจ า  หรือย้ายสังกัด  ตามข้อบังคับ ข้อ 31 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการ
ช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 
  ข้อ 28.  ในกรณีต้องน าค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์มาช าระหนี้เงินกู้ที่ค้างช าระ เมื่อผู้
กู้ต้องพ้นจากสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้น าค่าหุ้นที่มีอยู่หักล้างเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ค้างช าระเสียก่อน 
แล้วจึงน าส่วนที่เหลือไปหักล้างเงินกู้สามัญที่ค้างช าระตามล าดับสัญญาที่ยังค้างอยู่ 

ประกาศ    ณ  วันที่  1  กันยายน  พ.ศ.2554 

     (ลงชื่อ)   พลอากาศโท  เมธา   สังขวิจิตร    
                        (เมธา   สังขวิจิตร) 
                ประธานกรรมการ  
              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 


