
ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
----------------------------------------------- 

  
อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด พ.ศ.

๒๕๕๒ ข้อ ๗๔ (๘) และข้อ ๑๐๒ (๓) คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี ๔๐ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓ วันท่ี ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีมติให้กําหนดระเบียบว่าด้วย เงินกู้พิเศษไว้ดังต่อไปนี ้
 

หมวดท่ี ๑  บทท่ัวไป 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด  ว่า
ด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๘” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ว่าด้วย เงินกู้
พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖  ฉบับลงวันท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติ และข้อตกลงอ่ืนใดในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี ้
  “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
  “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
    จํากัด 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทย ุ
    การบินแห่งประเทศไทย จํากัด 
  “สลิปเงินเดือน” หมายถึง สําเนารายการเงินได้และรายการหักเงินรายเดือนประจําเดือน 
    จากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือสหกรณ์ท่ี 
    รับรองตามเงื่อนไขท่ีสหกรณ์กําหนด 
  “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนรวมเงินเพ่ิมค่าวิชาชีพ และหรือเงินเพ่ิมประจํา 
    ตําแหน่ง และหรือเงินค่าใบอนุญาตควบคุมจราจรทาง 
    อากาศ และหรือเงินค่าใบอนุญาตควบคุมอากาศยาน 
  “เงินได้คงเหลือสุทธ”ิหมายถึง เงินได้รายเดือนคงเหลอืหลังจากรายการหักเงินตามสลิป 
    เงินเดือน ยกเว้น เงินค่าหุ้นและเงินฝากสหกรณ์ 
  “สมาชิกท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บริษัท วทิยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือ 
    เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์”หมายถึง สมาชิกท่ีเกษียณอายุงาน หรือพ้นสภาพด้วยเหตุอ่ืน 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

หมวด ๒ วัตถุประสงค์การให้เงินกู ้
 ข้อ ๕  สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  ๑) เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
  ๒) เพ่ือซื้อยานพาหนะ 
  ๓) เพ่ือกู้หุ้นของตนเองท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
   ๓.๑) เงินกู้หุ้นไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันยื่นขอกู้ โดยผู้กู้
ประสงค์ท่ีจะผ่อนชําระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ 
   ๓.๒) เงินกู้หุ้นไม่เกินร้อยละ ๙๘ ของมูลค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ ณ วันยื่นขอกู้ โดยผู้กู้
ประสงค์ท่ีจะผ่อนชําระเฉพาะดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินปันผลคืนให้กับสหกรณ์เป็นงวดรายปีและชําระหนี้
เงินต้นให้เสรจ็สิ้นภายในกําหนดระยะเวลา ๑๐ รอบปทีางบัญชีนับแต่วันยื่นกู้ 
  ๔) เพ่ือกู้พันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ 
   ๔.๑) เงินกู้พันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษท่ีมีอยู่ใน
สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าพันธบัตรรัฐบาลหรือเงินฝากประจําหรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษท่ีมีอยู่ใน
สหกรณ์ ณ วันยื่นขอกู้ โดยผู้กู้ประสงค์ท่ีจะผ่อนชําระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนตามประกาศ
อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์  
 

หมวด ๓ คุณสมบัติผูกู้้ 
 ข้อ ๖  ผู้ขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีจํานวน
ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐.-บาท หรือเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด
ไว้ในข้อ ๑๒ และไม่ได้งดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ หรือค้างชําระ
งวดเงินกู้ท่ีพึงส่งชําระให้แก่สหกรณ์ไม่ว่าประเภทใดๆ เว้นแต่จะได้ชําระเงินท่ีค้างชําระดังกล่าวให้เรียบร้อย
แล้ว 
 ข้อ ๗  กรณีสมาชิกท่ีย้ายหรือโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน อันเนื่องมาจากการรับโอนพนักงานของบริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด สมาชิกตามท่ีกล่าวมานี้จะได้รับสิทธิการนับอายุการส่งค่าหุ้นรายเดือน
เท่าท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิม หากได้โอนเงินทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิมตามจํานวนท่ีมีอยู่ ณ วันท่ีโอน 
สหกรณ์จะให้สิทธิในการกู้พิเศษตามจํานวนหนี้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์เดิม ณ วันท่ีรับโอนนั้น แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้
พิเศษตาม ข้อ ๑๑ ของระเบียบนี้ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ทุกประการ 
 ข้อ ๘  ผู้กู้ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการเงินกู้ว่าเม่ือหักเงินทุกประเภทแล้ว  ผู้กู้มีเงินได้
คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินได้รายเดือน หรือมีเงินได้คงเหลอืไม่น้อยกว่าตามประกาศโครงการ
เงินกู้แต่ละประเภทท่ีคณะกรรมการกําหนด ท้ังนี้ในกรณีท่ีคณะกรรมการมีเหตุสงสัยเก่ียวกับรายการหักเงิน
ตามสลิปไม่ว่าเดือนใดๆ อาจแจ้งให้ผู้กู้ชี้แจงด้วยวาจาพร้อมท้ังเอกสารได้  
 ข้อ ๙  สมาชิกท่ีมีสิทธิขอกู้เงินตามข้อ ๕ (๓.๒) ได้แก่สมาชิกท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บริษัท  
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ หรือสมาชิกท่ีมีเฉพาะหนี้เงินกู้พิเศษเพียงอย่าง
เดียว ณ วันยื่นขอกู้และไม่อยู่ระหว่างถูกสหกรณ์ดําเนินคดี หรือถูกอายัดสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหนี้รายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 



 ๓

หมวด ๔  หลักเกณฑ์การให้เงินกูแ้ละวงเงินกู ้
 ข้อ ๑๐ สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี ้
  (๑) เพ่ือซื้ออาคารพร้อมท่ีดิน หรืออาคารชุดไว้เป็นท่ีอยู่อาศัยประจําสําหรับตนเอง 
  (๒) เพ่ือไถ่ถอนจํานองท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมอาคารอันเป็นท่ีอยู่อาศัยของตนเอง 
  (๓) เพ่ือปลูกสร้างอาคารบนท่ีดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง และหรือคู่สมรส บุตร บิดา 
มารดา 
  (๔) เพ่ือซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารอันเป็นท่ีอยู่อาศัยประจําของตนเอง 
  (๕) เพ่ือซื้อท่ีดินไว้สําหรับเป็นการปลูกสร้างอาคารอันเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมฐานะความม่ันคง หรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกในโอกาสต่อไป 
 ข้อ ๑๑  สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษท่ีใช้อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันในวงเงิน
สูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ หรือพันธบัตรรัฐบาลคํ้าประกันสูงสุดได้ไม่
เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหลักทรัพยท่ี์มีอยู่ ณ วันยื่นกู้ 
 ข้อ ๑๒ สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกท่ีมีอายุตั้งแต่ ๑ ปีข้ึนไปตามเกณฑ์ดังนี ้
  (๑) มีทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ให้กู้ได้ไม่
เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  (๒) มีทุนเรือนหุน้และหรือเงินฝากในสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๕๐,๐๐๐.-บาท ให้กู้ได้ไม่
เกิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  (๓) มีทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐.-บาท ให้กู้ได้ไม่
เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท 
  ในกรณีสมาชิกผู้กู้มีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) สมาชิกผู้กู้
จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประจํา ๑๒ เดือน ไว้กับสหกรณ์ตามจํานวนเงินส่วนท่ีขาดเพ่ือเป็นหลักประกันจนกว่า
จะชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้เสร็จสิ้น หรือในระหว่างการผ่อนชําระหนี้ หากสมาชิกผู้กู้มีทุนเรือนหุ้นครบตาม
จํานวนท่ีกําหนด สามารถแสดงความประสงค์ขอถอนเงินฝากประจําซึ่งเป็นหลักประกันท้ังจํานวนหรือบางส่วน
ได้และท้ังนี้ให้เป็นไปตามระเบียบเงินฝาก  
  กรณีการผ่อนชําระหนี้ยังไม่เสร็จสิ้น และจํานวนทุนเรือนหุ้นยังไม่ครบตามท่ีกําหนด เม่ือเงิน
ฝากประจําท่ีเป็นหลักประกันครบกําหนด สมาชิกสามารถถอนได้เฉพาะส่วนท่ีเป็นดอกเบี้ยเท่านั้น 
  ในระหว่างการผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยังไม่สิ้นสุด หากสมาชิกผู้กู้เงินพิเศษเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์มีความประสงค์ท่ีจะขอกู้เงินเพ่ิมเติม ให้กระทําได้ไม่เกินจํานวนจํากัดท่ีตนอาจจะกู้จาก
สหกรณ์ โดยมีหลักทรพัย์คํ้าประกันเพียงพอ ท้ังนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ และจะต้องชําระหนี้เงินกู้
ครั้งก่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน หรือได้ผ่อนชําระมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของเงินต้น 

(๔) กรณีใช้ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ หรือพันธบัตรรัฐบาลคํ้าประกันได้ไม่ 
เกินร้อยละ ๙๐ ของมูลค่าหลักทรัพยท่ี์มีอยู่ ณ วันยื่นขอกู้ 
 ข้อ ๑๓ สหกรณ์จะให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือซื้อยานพาหนะไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยมี
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้

(๑) เพ่ือซื้อรถยนต ์
(๒) เพ่ือซื้อรถจักรยานยนต ์
(๓) เพ่ือซื้อเรือยนต ์

 
 



 ๔

  กรณีซื้อยานพาหนะใหม่ซึ่งยังไม่เคยจดทะเบียนมาก่อน สหกรณ์จะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 
๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
  กรณีซื้อยานพาหนะท่ีเคยจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน ๓ ปี สหกรณ์จะให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน
ร้อยละ ๘๐ ของราคายานพาหนะตามท่ีกรมขนส่งกําหนด แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.-บาท  
  สมาชิกท่ีกู้เพ่ือซื้อยานพาหนะตามระเบียบนี้ จะต้องส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนยานพาหนะท่ี
ซื้อไว้ให้กับสหกรณ์เพ่ือยึดถือเป็นประกัน 
 ข้อ ๑๔ สมาชิกท่ีพ้นจากการเป็นพนักงานของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจํากัด หรือ
เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์สามารถขอกู้เงินตามระเบียบนี้ ไดต้ามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๔) 
 

หมวด ๕  หลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ ๑๕ สมาชิกผู้ขอกู้เงินตามระเบียบนี้ จะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
รวมกันดังต่อไปนี ้
  (๑) ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือพันธบัตรรัฐบาล 
  (๒) สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานอง หรือภาระผูกพันอ่ืนใด 
และตั้งอยู่ในทําเลท่ีมีการคมนาคมสะดวก มีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะโดยรถยนต์ หรือเรือได้ตลอดทุก
ฤดูกาล 
  (๓) ใบคู่มือการจดทะเบียนยานพาหนะและหนังสือสัญญาคํ้าประกัน 
 ข้อ ๑๖ สมาชิกท่ีกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ตามระเบียบนี้จะต้องปฏิบัติดังนี ้
  (๑) ทําประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิตกลุ่มต่อเนื่องเท่ากับจํานวนเงินท่ีขอกู้ หรือวงเงินเอา
ประกันสูงสุดของบริษัทคู่สัญญากับสหกรณ์จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
  ท้ังนี้ผู้กู้จะต้องระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรกและผู้กู้มีหน้าท่ีชําระค่าเบี้ย
ประกันตลอดระยะเวลาเอาประกันจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
   กรณีผู้กู้ชําระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ผู้กู้มีหน้าท่ีจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงสหกรณ์ว่า
จะทําประกันต่อหรือไม่ 
   กรณีผู้กู้มีหนี้ลดลงและมีความประสงค์ต้องการลดวงเงินประกันตามมูลหนี้เงินกู้คงเหลือ ผู้กู้
มีหน้าท่ีจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือถึงสหกรณ์เพ่ือปรับลดวงเงินประกัน 
  การชําระค่าเบี้ยประกันสินเชื่อสหกรณ์จะหักจากยอดเงินกู้ท่ีสมาชิกผู้กู้ได้รับตามจํานวนท่ี
เอาประกันเพียงครั้งเดียวตลอดระยะสัญญากู้ ส่วนค่าเบี้ยประกันชีวิตสหกรณ์จะสํารองการชําระเงินค่าเบี้ย
ประกันชีวิตแทนผู้กู้ไปก่อน และสหกรณ์จะเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตจากผู้กู้ตามจํานวนยอดเงินท่ีได้
ชําระไปโดยแบ่งระยะเวลาการผ่อนชําระออกเป็นตามกําหนดระยะเวลาท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเรียกเก็บ 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตจากสมาชิกผู้กู้รายใดได้ท้ังหมด
หรือบางส่วนสหกรณ์จะคิดค่าปรับจากต้นเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตท่ีคงค้างในอัตราตามท่ีระเบียบนี้กําหนดไว้
และให้ถือว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน และในระหว่างระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ตาม
สัญญาเงินกู้ยังไม่สิ้นสุดห้ามสมาชิกผู้กู้กระทําหรืองดเว้นการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการ
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ หากผู้กู้ฝ่าฝืนให้ถือว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นอันถึงกําหนดชําระ
โดยพลัน 
  ในกรณีบริษัทประกันชีวิตไม่รับทําประกันชีวิตสมาชิกผู้กู้รายใด หรือตรวจพบว่าข้อมูลท่ี
กรอกในแบบขอรับสมัครทําประกันชีวิตเป็นเท็จอันเป็นเหตุทําให้ในภายหลังบริษัทประกันชีวิตได้แจ้งยกเลิก
กรมธรรม์ของสมาชิกผู้กู้ท้ังหมด หรือแต่บางส่วน ให้ถือว่าหลักประกันบกพร่อง 
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  (๒) ทําประกันอัคคีภัยและประกันภัยพิบัติสิ่งปลูกสร้างซึ่งจํานองเป็นหลักประกันกับบริษัท
คู่สญัญาของสหกรณ์ตลอดระยะเวลาจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
 ข้อ ๑๗ สมาชิกท่ีกู้เงินพิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะตามระเบียบนี้จะต้องปฏิบัติดังนี ้
  (๑) จะต้องมีสมาชิกคํ้าประกัน จํานวน ๑ คน โดยสมาชิกผู้กู้อาจให้สมาชิกผู้คํ้าประกันหนี้
เงินกู้สามัญมาคํ้าประกันหนี้เงินกู้ตามระเบียบนี้ได้โดยอนุโลม 
  สมาชิกรายหนึ่งจะคํ้าประกันเงินกู้เพ่ือซื้อยานพาหนะได้ไม่เกิน ๑ สัญญา และต้องทําหนังสือ
ยินยอมรับภาระหนี้และหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ณ ท่ี
จ่าย ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด 
  ในกรณีท่ีผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้คํ้าประกันต้องร่วมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมในความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด และเม่ือผู้คํ้าประกันรายใดขาดจากสมาชิกภาพ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ หรือมีเหตุอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการเห็นว่าไม่
สมควรท่ีจะเป็นผู้คํ้าประกันต่อไปได้ ผู้กู้ต้องจัดการหาผู้คํ้าประกันรายใหม่แทนผู้คํ้าประกันรายเดิมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  ท้ังนี้ การท่ีผู้คํ้าประกันขาดจากสมาชิกภาพ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บริษัท 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นความรับผิดจากการคํ้า
ประกัน จนกว่าผู้กู้จะได้จัดหาให้สมาชิกรายอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้คํ้าประกัน
แทน 
  (๒) ทําประกันสินเชื่อหรือประกันชีวิตตามแบบของบริษัทประกันชีวิตท่ีสหกรณ์กําหนดใน
วงเงินเท่ากับจํานวนเงินท่ีขอกู้ หรือวงเงินเอาประกันสูงสุดของบริษัทประกันชีวิตคู่สัญญากับสหกรณ์ โดยให้
สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์อันดับแรก ท้ังนี้ผู้ กู้มีหน้าท่ีจะต้องชําระค่าเบี้ยประกันตลอดระยะเวลาเอา
ประกันจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
  (๓) ทําประกันภัยในวงเงินสูงสุดกับบริษัทประกันภัยท่ีเชื่อถือได้ตลอดระยะเวลาจนกว่าจะ
ชําระหนี้เสร็จสิ้น 
  

หมวด ๖  การประเมินราคาหลักประกันเงินกู้ 
 ข้อ ๑๘ สหกรณ์จะมอบให้กรรมการ หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร  เป็นผู้ประเมิน
ราคา ตรวจสอบหลักทรัพย์ พร้อมหลักฐานข้อเท็จจริง และทํารายงานเก่ียวกับคําขอกู้เงินพิเศษ เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณา และเป็นหน้าท่ีของสมาชิกผู้ขอกู้ ต้องให้ข้อเท็จจริงและให้ความร่วมมือ 
 ข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจในการประเมินราคาหลักทรัพย์ประกันเงินกู้นั้นๆ ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี ้
  (๑) ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากของผู้กู้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ หรือพันธบัตรรัฐบาลให้เป็นไปตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๔)  
  (๒) สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ให้ประเมินราคา ตามประกาศของสหกรณ์ 
  (๓) ยานพานะใหป้ระเมินราคาเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ ๒๐ ไม่ว่ากรณีใดๆ เม่ือหลักทรัพย์ท่ีผู้กู้นํามาเป็นประกันไม่อาจใช้ประกันเงินกู้ต่อไปได้ ให้
คณะกรรมการเรียกให้ผู้กู้หาหลักทรัพย์อย่างอ่ืนมาเป็นหลักประกันไว้กับสหกรณ์แทนหลักทรัพย์เดิม โดยท่ีผู้กู้
ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดแต่การคํ้าประกันนี้ด้วย  
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หมวด ๗  การอนุมัติ ทําสัญญา ทํานิติกรรม 
 ข้อ ๒๑ สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินตามระเบียบนี้ จะต้องยื่นหนังสือขอกู้เงินพิเศษพร้อมกรอก
รายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและแนบหลักฐานต่างๆ ตามท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ ๒๒ ให้เลขานุการของคณะกรรมการเงินกู้  รวบรวม และเสนอคําขอกู้เงิน ให้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการพิจารณา และอนุมัติ   การอนุมัติเงินกู้ให้แก่สมาชิกแต่ละราย ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔  ของคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 ข้อ ๒๓ เม่ือคณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ และได้มีการจัดทําหนังสือสัญญา รวมท้ังหนังสือ
เอกสารทางกฎหมายอย่างอ่ืน ๆ เก่ียวกับเงินกู้ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนดนั้น เม่ือครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
สหกรณ์จึงจะจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก 
  สมาชิกกู้เงินเพ่ือการเคหะสงเคราะห์แล้ว มีสิทธิ์กู้เงินพิเศษเพ่ือซื้อยานพานะได้อีก 
  สมาชิกเป็นลูกหนี้เงินกู้ทุกประเภทในเวลาเดียวกันได้และเม่ือรวมหนี้เงินกู้ทุกประเภทท่ีมีอยู่
กับสหกรณ์ต้องไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และไม่เกินสิทธิ์การกู้พิเศษ ยกเว้นการกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้น หรือ
เงินฝากท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ หรือพันธบัตรรัฐบาลคํ้าประกัน 
 ข้อ ๒๔ ในกรณีท่ีสมาชิกได้กู้เงินพิเศษไปเพ่ือปลูกสร้างบ้านหรืออาคาร ผู้กู้ต้องแสดงรายการก่อสร้าง 
และราคาโดยประมาณตามแบบนั้น หรือแสดงรายการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  การควบคุมการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้อย่างแท้จริง  ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้
เป็นงวด ๆ ดังต่อไปนี ้
  งวดท่ี ๑ เป็นค่าท่ีดินไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของมูลค่าท่ีดินท่ีประเมินราคา 
  งวดท่ี ๒ เม่ือได้ดําเนินการฐานรากแล้วเสร็จ และหรือ พร้อมข้ึนเสาชั้น ๒ สหกรณ์จะจ่าย
เงินกู้ให้ร้อยละ ๔๐ ของเงินกู้ท่ีเหลือจากงวดท่ี ๑ หรือวงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัต ิ
  งวดท่ี ๓ ข้ึนโครงหลังคา มุงกระเบื้องพร้อมติดประตูหน้าต่าง ก่ออิฐ ฉาบปูน สหกรณ์จะ
จ่ายเงินกู้ใหร้้อยละ ๓๐ ของเงินกู้ท่ีเหลือจากงวดท่ี ๑ หรือวงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัต ิ
  งวดท่ี ๔ ทาสี ติดตั้งสุขภัณฑ์เสร็จเกินกว่าร้อยละ ๙๕ ของการปลูกสร้าง สหกรณ์จะจ่าย
เงินกู้ให้ร้อยละ ๒๐ ของเงินกู้ท่ีเหลือจากงวดท่ี ๑ หรือวงเงินกู้ท่ีได้รับอนุมัต ิ
  งวดท่ี ๕ เก็บงานเรียบร้อย  สหกรณ์จะจ่าย เงินกู้ส่วนท่ีเหลือ 
 ข้อ ๒๕ ค่าธรรมเนียมในการทํานิติกรรม ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการขอ
กู้เงินตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ ๒๖ กรณีท่ีสมาชิกยื่นกู้ และสหกรณ์ได้ตรวจหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว หรือคณะกรรมการได้อนุมัติ
เงินกู้แล้ว หากสมาชิกขอยกเลิก หรือการทํานิติกรรมไม่สําเร็จ ซึ่งมิได้เกิดจากความบกพร่องของสหกรณ์  
สมาชิกผู้กู้ต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังจํานวนให้แก่สหกรณ์ 
  หากสมาชิกผู้กู้ประสงค์จะขอยื่นกู้ครั้งใหม่โดยใช้หลักทรัพย์เดิมภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันท่ีได้ตรวจสอบหลักทรัพย์ ให้สามารถกระทําได้โดยไม่ต้องตรวจสอบหลักทรัพย์ใหม่ 
 

หมวด ๘  ระยะเวลาและเง่ือนไขการผ่อนชําระ 
 ข้อ ๒๗ การส่งเงินงวดเพ่ือชําระหนี้เงินกู้พิเศษให้แก่สหกรณ์นั้น ให้ดําเนินการดังต่อไปนี ้
  (๑) สมาชิกท่ีเป็นพนักงานของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ี
สหกรณ์ ต้องให้ความยินยอมเป็นหนังสือหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ณ 
ท่ีจ่าย 
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  เม่ือสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีสมาชิกปฏิบัติ
หน้าท่ีอยู่หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือชําระหนี้ หรือภาระผูกพัน
อ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนท่ีสหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป ให้
หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินดังกล่าวและส่งเงินท่ีหักไว้นั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลัน 
  การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวมิอาจจะถอนคืนได้เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
  ในกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่างวดชําระหนี้รายเดือนจากสมาชิกผู้กู้ได้ท้ังหมด
หรือบางส่วนจากหน่วยงานต้นสังกัด สมาชิกผู้กู้มีหน้าท่ีจะต้องนําเงินท่ีติดค้างประจํางวดนั้นๆ มาชําระคืน
ให้กับสหกรณ์ภายในวันท่ี ๗ ของเดือน มิฉะนั้นจะถือว่าสมาชิกผู้นั้นผิดนัดชําระหนี้ เว้นแต่วันท่ีชําระหนี้ตรง
กับวันหยุด ให้สมาชิกผู้กู้มาชําระหนี้ในวันท่ีสหกรณ์เปิดทําการวันแรก เว้นแต่การกู้หุ้นท่ีนําเงินปันผลมาชําระ
ดอกเบี้ยเป็นงวดรายป ี
  (๒) สมาชิกท่ีพ้นจากการเป็นพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือ
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ และได้กู้เงินจากสหกรณ์โดยใช้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากในสหกรณ์เป็นประกันเงินกู้ให้
นําส่งเงินงวดรายเดือนเพ่ือชําระหนี้ภายในวันท่ี ๗ ของทุกเดือน ในกรณีท่ีวันชําระหนี้ตรงกับวันหยุด ให้
สมาชิกผู้กู้มาชําระหนี้ในวันท่ีสหกรณ์เปิดทําการวันแรก 
 ข้อ ๒๘ กําหนดระยะเวลาในการผ่อนชําระหนี้ตามระเบียบนี้ สหกรณ์จะกําหนดงวดผ่อนชําระเป็น
รายเดือนงวดละเท่าๆ กันพร้อมดอกเบี้ยดังนี ้
  (๑) เงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ สมาชิกผู้กู้สามารถผ่อนชําระได้จนถึงวันท่ีผู้กู้พ้นสภาพ
จากการเป็นพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไย จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
  (๒) เงินกู้เพ่ือซื้อยานพาหนะ 
   - ในกรณีกู้พิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะใหม่ท่ียังมิได้จดทะเบียน ให้ผ่อนชําระหนี้ภายใน 
๘๔ งวด 
   - ในกรณีกู้พิเศษ เพ่ือซื้อยานพาหนะท่ีจดทะเบียนแล้วไม่เกิน ๓ ปี ให้ผ่อนชําระหนี้
ภายใน ๗๒ งวด 
  (๓) เงินกู้พิเศษ โดยใช้เงินทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากสหกรณ์ และหรือพันธบัตรรัฐบาล
เป็นหลักทรัพย์คํ้าประกันท่ีผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนให้กับสหกรณ์เป็นงวดรายเดือนให้ผ่อนได้ไม่เกิน 
๒๔๐ งวด  
  (๔) สําหรับเงินกู้หุ้นท่ีนําเงินปันผลมาชําระดอกเบี้ยเป็นงวดรายปี ให้ชําระคืนบางส่วนหรือ
ท้ังหมดภายในกําหนดระยะเวลา ๒ รอบปทีางบัญชีนับแต่วันยื่นกู้ 
 ข้อ ๒๙ สมาชิกท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด เพราะ
เหตุเกษียณอายุหรือเหตุอ่ืนใด หรือพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ แต่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หากมีหนี้คงค้างกับสหกรณ์ให้ชําระหนี้คงค้างให้เสร็จสิ้นภายใน
กําหนด ๓๐ วัน นับจากพ้นสภาพ 
 

หมวด ๙ ดอกเบ้ียและค่าปรับ 
 ข้อ ๓๐ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้ได้ตามความ
เหมาะสม  แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๗ ต่อปี  และประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราวๆ ไป 
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน  ตามจํานวนต้นเงินคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ 
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  ท้ังนี้ เม่ือสหกรณ์เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราเดิมท่ีเคยเรียกเก็บ  ผู้
กู้ยินยอมให้สหกรณ์เรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราใหม่ท่ีเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงได้ทันที  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้
ทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด 
 ข้อ ๓๑ กรณีสหกรณ์ได้รับเงินชําระหนี้ไม่ครบตามจํานวนเงินค่างวด สหกรณ์จะคิดเบี้ยปรับเพ่ิมจาก
อัตราดอกเบี้ยท่ีประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นร้อยละ ๓.๒๕ ต่อปขีองจํานวนเงินค่างวดท่ีได้รับชําระไม่ครบ  โดยคิด
เบี้ยปรับนับแต่วันท่ีหักเงินไม่ได ้
  การไถ่ถอนหลักทรัพย์จํานองท้ังหมด หรือบางส่วนก่อนครบกําหนดตามสัญญาเงินกู้ จะทําได้
ต่อเม่ือได้ผ่อนชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ติดต่อมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒๔ งวด หากสมาชิกรายใดมีความประสงค์ท่ี
จะไถ่ถอนหลักทรัพย์จํานองท้ังหมด หรือบางส่วนก่อนกําหนดระยะเวลาท่ีให้ไว้จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ ๒ 
ต่อป ีโดยคิดจากยอดเงินท่ีขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ออกไป  
 

หมวด ๑๐ การเรียกคืนเงินกู ้
 ข้อ ๓๒ กรณีใดๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ในสัญญาแต่อย่างใด และให้คณะกรรมการ
จัดการเรียกเงินกู้คืนโดยไม่ชักช้า 
  (๑) เม่ือผู้กู้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
  (๒) เม่ือปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (๓) เม่ือค้างส่งเงินงวดชําระหนี้เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน(ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย) 
หรือผิดนัดการส่งเงินค่างวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว หรือกรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถนําเงินปันผลมาหัก
ชําระเป็นดอกเบี้ยได้สําหรับการกู้ท่ีใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน เว้นแต่การกู้ท่ีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็น
หลักประกัน หากผู้กู้มีเหตุจําเป็นและมีหลักฐานมาแสดงให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้กู้ไม่อาจชําระค่า
งวดรายเดือนตามปกติได้ เม่ือผู้กู้ร้องขอคณะกรรมการอาจพิจารณาผ่อนผันเวลาในการส่งเงินงวดชําระหนี้ราย
เดือนให้ผู้กู้ได้ ๑ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๖ เดือน ตลอดสัญญากู้  หรืออาจให้ผู้กู้ปฏิบัติตามมาตรการประนอมหนี้อย่าง
อ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
  (๔) เม่ือคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี
ในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  (๕) จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบหรือมติของสหกรณ์หรือมีพฤติกรรมใด ๆ อันเป็นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต หรือ แสดงเป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด 
  (๖) ในกรณีท่ีสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 
จํากัด หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์และยังคงมีภาระหนี้สินอยู่ สหกรณ์จะนําทุนเรือนหุ้นมาหักชําระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษตามลําดับ 
 ข้อ ๓๓ ผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า หากตนประสงค์ท่ีจะลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุ
การบินแห่งประเทศไทย จํากัด  ผู้กู้ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ และต้องจัดการชําระหนี้สินซึ่งตนมี
อยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนกําหนดวันท่ีลาออกนั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวสมาชิกผู้กู้นั้นต้องรับผิด
ต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดของสหกรณ์ 
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หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด 
 ข้อ ๓๔ ผู้ขอกู้ต้องยื่นเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ เพ่ือประกอบคําขอกู้เงินพิเศษ 
  หลักฐานเก่ียวกับผูกู้้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้และคู่สมรส(ถ้ามี) 
  (๒) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส(ถ้ามี) 
  (๓) สําเนาสลิปเงินเดอืน เดือนล่าสุด 
  (๔) สําเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า มรณะบัตร ใบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 
  (๕) หนังสือรับรองรายไดคู่้สมรส (กรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้นํามาประกอบ) 
  (๖) หนังสือรับรองราคาประเมินท่ีดิน (ฉบับจริง) ท่ีรับรองไม่เกิน ๓๐ วัน 
  หลักฐานเก่ียวกับผู้กู้และผู้คํ้าประกันเพ่ือยานพาหนะ 
  ผู้กู้และผู้คํ้าประกันจะต้องใช้หลักฐานประกอบการขอกู้ตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ท่ีกําหนด
ไว้เช่นเดียวกับเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
  หลักฐานเก่ียวกับผู้กู้กรณีใช้ทุนเรือนหุ้นคํ้าประกัน 
  ผู้กู้จะต้องใช้หลักฐานประกอบการขอกู้ตาม (๑) และ (๒) ท่ีกําหนดไว้เช่นเดียวกับเงินกู้พิเศษ 
เพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
  หลักฐานเก่ียวกับท่ีดินหรืออาคาร 
  (๑) สําเนาโฉนดท่ีดินทุกหน้า 
  (๒) สําเนาสัญญาจํานอง สัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ และหนังสือแสดงยอดหนี้ใน
กรณีไถ่ถอนจํานอง 
  (๓) แบบแปลนการก่อสรา้ง ซึ่งได้รับอนุมัติจากทางราชการแล้ว (แบบพิมพ์เขียว) จํานวน ๑ 
ชุด ซึ่งประกอบด้วย 
   - แปลนพ้ืนทุกชั้น 
   - ผังบริเวณท่ีตั้งของท่ีดิน 
   - รูปตัดตามยาว หรือ ขวาง อย่างน้อย ๑ รูป 
   -  รูปด้านหน้าและด้านข้างอย่างน้อย ๒ ด้าน 
  (๔) กรณีท่ีอาคารได้ปลูกสร้างแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ ๕๐ แล้ว ให้นําภาพถ่ายขนาด ๕ นิ้ว 
คูณ ๖ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ภาพ เพ่ือประกอบคําขอกู้ 
  (๕) กรณีกู้เพ่ือซื้อหรือไถ่ถอนอาคารชุด จะต้องมีหลักฐานหนังสือสําคัญการจดทะเบียน
อาคารชุด และหรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด 
 ข้อ ๓๕ กรณีมีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
                                                   (นายภาสกร  บณัฑิตวงษ์) 

     รองประธานกรรมการดําเนินการ 
                                         ทําหน้าท่ีแทนประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 


