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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
ว่าด้วย การให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 

พ.ศ.2559 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 79(8) และข้อ 107(5) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 
จํากัด พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 
12/2559 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯ กําหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ขึ้นถือใช้ ดังนี้  

ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2559” 

ข้อ 2  ระเบียบนี้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

 3.1  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ 
พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 

 3.2  บรรดาระเบียบ คําสั่ง มติ อย่างใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น
และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ 4  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
 “คณะกรรมการดําเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จํากัด 
 “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กองบิน 5 จํากัด 
 “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จํากัด 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 
 “เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้าง ที่หน่วยงานต้นสังกัดจ่ายให้และ
รวมถึงเงินเพิ่มที่จ่ายพร้อมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างด้วย (ถ้ามี) 
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หมวด 1 
ข้อกําหนดทั่วไป 

 ข้อ 5  ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ 
 (1)  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 (2)  เงินกู้สามัญ 

ข้อ 6  สหกรณ์ให้เงินกู้ได้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 

ข้อ 7  การให้เงินกู้แก่สมาชิกน้ันจะให้เฉพาะกรณีการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งกําไรไม่ได้ 

ข้อ 8  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคําขอกู้ตามแบบที่กําหนดไว้ 

ข้อ 9  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) ต้องทํา
หนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้ 

ข้อ 10  การส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องชําระต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายและการส่งเงินงวดชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้รวมทั้งเงินอื่นๆ 
ของสมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบห้าของเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้
แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ 
 

หมวด 2 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 11  การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทน
คณะกรรมการดําเนินการก็ได้ และให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวนั้นแจ้งรายการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่จ่ายไป
แล้ว ให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน 

ข้อ 12  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้กู้ได้จํานวนครึ่งหนึ่งแห่งเงินได้ราย
เดือนของสมาชิกนั้นแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ สมาชิกผู้นั้นไม่สามารถย่ืนกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่ได้ 

สมาชิกที่โอน หรือย้ายสังกัดรับราชการไม่มีสิทธ์ิกู้ 

ข้อ 13  หลักประกันสําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทําไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 

ข้อ 14  การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้โดยส่งเงินต้นเป็น
งวด งวดละเท่าๆ กันพร้อมด้วยดอกเบี้ย แต่ไม่เกินสี่งวด 
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หมวด 3 
เงินกู้สามัญ 

ข้อ 15  การให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดําเนินการ อาจแต่งต้ังคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความ
ในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 83 และมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตาม
ความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 84 

ข้อ 16  คําขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
หัวหน้าหน่วยงาน 

ข้อ 17  จํานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ  ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควรในวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 1,500,000 บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

ในกรณีสมาชิกกู้เงินสามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน ให้กู้ได้ภายในจํานวนไม่เกินร้อยละเก้า
สิบของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน 

ข้อ 18  สมาชิกสามารถกู้เงินสามัญได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1)  สมาชิกเข้าใหม่ ต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหนึ่งงวด หรือหนึ่งเดือนแล้ว
จึงจะมีสิทธ์ิกู้เงินได้ตามข้อ 17 
 (2)  สมาชิกเข้าใหม่ ผู้ซึ่งเคยลาออกจากการเป็นสมาชิกมาแล้ว มาสมัครเป็นสมาชิก
ใหม่ต้องชําระค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่าหกงวดหรือหกเดือน จึงจะมีสิทธ์ิกู้เงินได้ตามข้อ 17 
 (3)  สมาชิกที่โอน หรือย้ายสังกัดรับราชการ ไม่มีสิทธ์ิกู้ 
 (4)  สมาชิกตามข้อบังคับข้อ 32(2) ข,ค และสมาชิกที่ออกจากงานปกติโดยไม่มี
ความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์ มีสิทธ์ิกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้นทั้งหมดที่เป็นหลักประกัน 
 (5)  สมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือพนักงานราชการมีสิทธ์ิกู้ได้ตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรในวงเงินไม่เกินสองเท่าของทุนเรือนหุ้น ระยะเวลาชําระคืนไม่เกินสี่สิบ
แปดงวด แต่ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หลักประกันต้องมีบุคคลคํ้า
ประกันไม่น้อยกว่าสองคน โดยต้องมีสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจําค้ําประกันด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน 

ข้อ 19  ถ้าคณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก ที่ยังส่งคืนเงินกู้
สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จํานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมี
จํานวนต้นเงินเกินกว่าจํากัดที่กล่าวในข้อ 17 และข้อ 18 สุดแต่กรณีไม่ได้ 

ข้อ 20  ในการให้เงินกู้สามัญนั้น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่เพียงพอแก่การ
ขอกู้อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลําดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้ 
 (1)  เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกัน พึงให้ในลําดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอื่น 
 (2)  ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลําดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1) นั้น เงินกู้ซึ่งมีจํานวน
น้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจํานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้จํานวนเงินกู้ที่นํามาเทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้งเงินกู้
สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 

ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผลอันควร
จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
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ข้อ 21  หลักประกันสําหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อ

รวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้คงเหลืออยู่(ถ้ามี)ก็ดี มีจํานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก 

ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ (ถ้ามี) 
ก็ดี มีจํานวนเงินเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้ กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ๆ ตามที่
คณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ 
 (1)  มีสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 32(2)ก ซึ่งมิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ําประกัน เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญราย
นั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องค้ําประกันเพื่อหนี้สิน
สําหรับเงินกู้รายใหม่ทั้งหมด 
 เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญคณะกรรมการดําเนินการหรือคณะกรรมการ
เงินกู้ มีอํานาจวินิจฉัยให้เรียกค้ําประกันมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ และอาจให้สมาชิกผู้กู้ถือหุ้นเพิ่มก็ได้ 
 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ําประกันสําหรับผู้กู้มากกว่าห้ารายในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
และสมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ําประกันเงินกู้สมาชิกแต่ละราย ได้ไม่เกินหกสิบเท่าของเงินได้รายเดือนของตน 
 เมื่อผู้ค้ําประกันคนใดเสียชีวิตหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุ
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ําประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้
สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ําประกันแทนคนเดิมให้
เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้กําหนด 
 อนึ่งภายหลังการทําหนังสือค้ําประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ําประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้
กู้ ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้ําประกัน
หนี้เงินกู้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
 (2)  มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจํานองรายอื่น จํานองเป็นประกันเต็ม
จํานวนเงินกู้รายน้ัน โดยต้องเป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ว่าจํานวนเงินกู้
ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเจ็ดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
 (3)  มีหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึ่ง
คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจํานําเป็นประกัน โดยจํานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า
ค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 
 (4)  ทําสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทที่สหกรณ์คัดเลือกให้ในวงเงินตามที่คณะกรรมการ 
พิจารณาเห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์ 
 ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับตามวรรคแรก หากได้นํามาชําระหนี้ที่สมาชิกผู้นั้นมีอยู่ต่อ
สหกรณ์จนครบถ้วนแล้ว หากมีเงินคงเหลืออยู่จํานวนเท่าใด สหกรณ์จะมอบให้กับทายาท หรือบุคคลใดๆ 
ตามท่ีสมาชิกผู้นั้นได้แสดงเจตนาไว้เป็นหนังสือต่อสหกรณ์ 

ข้อ 22  การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญให้คณะกรรมการดําเนินการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้พิจารณากําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน (เว้นงวดสุดท้าย) พร้อมดอกเบี้ย หรือ
ส่งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันสุดแต่จะเลือก แต่ต้องไม่เกิน 150 งวด และผู้กู้ต้องชําระคืน
หนี้เงินกู้สามัญให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 65 ปี 
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 ในกรณีที่ผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็น
พิเศษ คณะกรรมการดําเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้สามัญที่กําหนดไว้ตามความใน
วรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้
สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
 การผ่อนผันตามที่กล่าวในวรรคสองนั้น จะกระทําได้ต่อเมื่อผู้ค้ําประกันทุกรายที่ค้ําประกันหนี้
รายนั้นได้ตกลงยินยอมด้วยในขณะที่มีการผ่อนผัน และยินยอมผูกพันตนเข้าค้ําประกันหนี้ตามเงื่อนไขที่ขอผ่อนผันนั้น 
 

หมวด 4 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ 23  ดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละสิบห้าต่อปี ทั้งนี้ตามท่ีสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 

หมวด 5 
การควบคุมหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 24  ให้คณะกรรมการดําเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้
กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

 ข้อ 25  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
 (1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
 (2)  เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่
ให้เงินกู้นั้น 
 (3)  เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้
กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 (4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

 ข้อ 26  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ 25 ถ้าผู้ค้ําประกันต้องรับผิดชําระ
หนี้แทนผู้กู้ ผู้ค้ําประกันอาจชําระหนี้ทั้งหมดหรือใช้สิทธิชําระหนี้ตามเง่ือนไขและวิธีการในการชําระหนี้ที่ลูกหนี้
มีอยู่กับสหกรณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุอันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้หนี้นั้นต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงก็ได้ 

 

 

 

 

 



ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์ระเบียบสหกรณ์      
ว่าด้วยว่าด้วยว่าด้วย   กกการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ารให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ารให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้                                                                                                                                                                                                                                 หน้า  หน้า  หน้า  666   
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞   
 

 ข้อ 27  ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้ําประกันก็ดีต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน หรือย้าย หรือออก
จากราชการ หรืองานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 44 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชําระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน จึงขอโอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา
นั้นได้ เว้นแต่ยังคงเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ 

 ประกาศ  ณ  วันที่  28  ธันวาคม พ.ศ.2559 
 
 
                                            นาวาอากาศเอก สรวิชญ์  สุรกุล 

                                                    (สรวิชญ์  สุรกุล) 
                                      ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จํากัด 

 


