
 
 

 
 

 

ระเบยีบสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร จํากัด 
วาดวย  เงินกูพิเศษ พ.ศ. 2559 
………………………………………… 

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด พ.ศ. 2544  และ
แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่  2 พ.ศ. 2554  หมวด 2 ขอ 2 ( 5 ) หมวด 4 ขอ 12 ( 3 ) , ขอ 16 ( 5 ) , ( 6 ) , ( 8 ) 
ขอ 79 (8) และขอ 107 (3) มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  34  (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ 27 
พฤศจิกายน  พ.ศ.2558   จึงกําหนดระเบียบสหกรณฯ วาดวยเงินกูพิเศษ ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวยเงินกูพิเศษ       
พ.ศ. 2559” 
 ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับ ต้ังแตวันถัดจากวันที่ประธานกรรมการดําเนินการลงนามเปนตนไป 
 ขอ 3 ใหยกเลกิระเบียบสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด วาดวยเงินกูพิเศษ พ.ศ.2558 ลง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 
 ขอ 4 ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ”     หมายถึง  สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร   จํากัด 
  “สมาชิก”     หมายถึง  สมาชิกสหกรณออมทรัพยสือ่สารทหาร จํากัด 
  “คณะกรรมการ”      หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
       สื่อสารทหาร จํากัด 
  “คณะกรรมการเงินกู” หมายถึง  คณะกรรมการเงินกูสหกรณออมทรัพย 
       สื่อสารทหาร จํากัด ซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก 
       คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
       สื่อสารทหาร จํากัด 
  “ผูจัดการ”  หมายถึง  ผูจัดการหรือผูรักษาการผูจัดการหรือ 
       กรรมการทําหนาที่ผูจัดการสหกรณออมทรพัย
       สื่อสารทหาร จํากัด 
  “สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห” หมายถึง สมาชิกที่เปนสมาชิกของ สสอท. และ สส.ชสอ. 

 
หมวด 1 ขอกําหนดทั่วไป 

 ขอ 5 เงินไดรายเดือน หมายถึง เงินเดือนที่หักภาษี และ กบข. แลว รวมดวยเงินที่มีลักษณะการ
จายเปนประจําควบคูกับเงินเดือน เชน เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบ( พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมผูบังคับอากาศยาน      
( พ.บ.อ. ) หรือเงินเพ่ิมนักบิน ( พ.น.บ. )  ถามี  แตไมรวมเงินที่จายเปนการช่ัวคราว  เชน  เงินประจํา
ตําแหนง  เงินคาเชาบาน ,เงินชวยเหลือบุตร หรืออ่ืนๆ  
 
 
 
 
 

/ขอ 6  สมาชิกที่ประสงคจะขอกูพิเศษ... 

   -สําเนาคูฉบบั- 



 
 

  ขอ 6  สมาชิกที่ประสงคจะขอกูพิเศษ จะตองเสนอคําขอกูตามแบบที่สหกรณกําหนด 
รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ หรือจําเปนตอการวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ 
รวมถึงสมาชิกตองดําเนินการใหความสะดวกแกคณะกรรมการดําเนินการ หือผูไดรับมอบหมายในการ
ตรวจสอบการขอกู การตรวจสอบหลักประกันเงินกู ตลอดจนการใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับการขอกูเงิน
พิเศษ 
 ขอ 7 คณะกรรมการดําเนินการ หรือผูรับมอบอํานาจ มีอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก
ตามระเบียบน้ี และกรณีผูไดรับมอบหมาย ไดใชอํานาจวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษจะตองรายงานใหคณะกรรมการ
ดําเนินการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป 
 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการเงินกูหรือมอบหมายใหผูจัดการ
พิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกได ทั้งน้ีคณะกรรมการเงินกูหรือผูจัดการตองกระทําตามขอบังคับ
ระเบียบและประกาศของสหกรณตลอดจน มติ และคําสั่งของคณะกรรมการดําเนินการทุกประการ 
 ขอ 8 การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการหรือ ผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจ
วินิจฉัยใหเงินกูพิเศษตามแบบ และวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 
         8.1  เพ่ือการเคหะสงเคราะห ไดแก 
  (ก) เพ่ือใหไดมาซึ่งอาคาร หรือที่ดินพรอมอาคารเพ่ือเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
  (ข) เพ่ือซื้อที่ ดินสําหรับกอสรางอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งน้ีเพ่ือเปน
กรรมสิทธ์ิของตนเอง 
 (ค) เพ่ือตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
  (ง) เพ่ือซื้อหองชุด เพ่ือเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
  (จ) เพ่ือไถถอนจํานอง ที่ดินพรอมอาคาร , ที่ดิน ,หองชุด 
  (ฉ) เพ่ือใหไดมาซึ่งที่ดิน อันเปนกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
         8.2 เพ่ือการลงทุนตามโครงการ 
  8.3 เพ่ือการอ่ืนๆ 

หมวด 2 สิทธกิารกู วงเงินกู และหลักประกันสําหรับเงินกู 
 ขอ 9 สมาชิกอาจย่ืนกูพิเศษไดทันทีภายหลังที่ไดรับอนุมัติรับเขาเปนสมาชิกสหกรณ โดยได
ชําระคาธรรมเนียมแรกเขาและคาหุนใหแกสหกรณแลว ทั้งน้ีจะตองมีคาหุนอยูในสหกรณไมตํ่ากวารอยละ 10 
ของวงเงินที่ขอกู หากมีตํ่ากวารอยละ 10 ใหชําระคาหุนใหชําระซื้อหุนเพ่ิมทันทีโดยหักจากเงินกูพิเศษ ณ 
วันที่ไดรับเงินกูพิเศษ หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาเปนรายๆไป สมาชิกที่ขาด
สงเงินคาหุนรายเดือน หรือคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียของเงินกูทุกประเภท สหกรณจะ
ไมรับพิจารณาคําขอกูพิเศษของสมาชิกน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอ 10 สหกรณจะใหเงินกูพิเศษ… 



 
 

 ขอ 10 สหกรณจะใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกจํานวนเทาใด และจายเงินใหอยางไรสุดแต
คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจําเปนแทจริงตามควรแตฐานะและ
ความสามารถในการชําระหน้ีของสมาชิกน้ัน โดยกําหนดเงินใหกูสูงสุดแตละประเภทดังน้ี คือ 
  10.1 เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห กูไดโดยไมจํากัดวงเงินกู 
  10.2 เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนตามโครงการใหคณะกรรมการกําหนดเปนประกาศของสหกรณ 
  10.3 เงินกูพิเศษเพ่ือการอ่ืนๆ ใหกูไมเกิน 6,000,000.-บาท (หกลานบาทถวน) 
 ขอ 11 สมาชิกอาจขอกูพิเศษโดยใชสิทธิเรียกรองในคาหุนที่ตนมีอยูในสหกรณ และหรือเงินฝาก
ในสหกรณ และหรือหรือสมาชิกอ่ืนเปนประกันได ทั้งน้ีวงเงินรวมกันแลวอาจเกินวงเงินกูสูงสุดที่กําหนดไวใน 
ขอ 10 ก็ได 
 ขอ 12 สมาชิกอาจขอกูเงินพิเศษไดเกินกวาหน่ึงสัญญาโดยพิจารณาตามประเภทหลักประกันได ดังน้ี 
  12.1 เงินกูเพ่ือการอ่ืนๆ ใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของผูกูเปนประกัน และหรือ 
  12.2 เงินกูเพ่ือการอ่ืนๆ ใชเงินฝากในสหกรณเปนประกัน และหรือ 
  12.3 เงินกูเพ่ือการอ่ืนๆ ใชที่ดิน หรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางเปนประกัน และหรือ 
  12.4 เงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห ใชที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่สมาชิกซื้อหรือสรางน้ัน
เปนประกัน และหรือ 
  12.5 เงินกูเพ่ือการลงทุนตามโครงการ ใชหลักประกันตามที่กําหนดไวในประกาศ 
 ขอ 13 หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดในการใหเงินกูนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบ
น้ี ใหคณะกรรมการดําเนินการกําหนดเปนประกาศของสหกรณ 
 ขอ 14 ผูกูตองทําสัญญาใหไวแกสหกรณตามแบบที่กําหนด 
 ขอ 15 หลักประกันสําหรับเงินกูพิเศษ น้ัน ใหเปนไปตามขอกําหนด ดังน้ี 
  15.1 สิทธิเรียกรองในคาหุนเปนประกันไดไมเกินรอยละเกาสิบของมูลคาหุนที่สมาชิก 
   ชําระแลว หรือ 
  15.2 อสังหาริมทรัพยอันปลอดจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายน้ัน 
   ไมเกินรอยละ 80 แหงมูลคาของอสังหาริมทรัพยน้ัน หรือ 
  15.3 อสังหาริมทรัพยอันปลอดจํานองรายอ่ืน จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายน้ัน 
   ตามมูลคาของอสังหาริมทรัพยน้ัน เฉพาะกรณีกูเพ่ือซื้อ บานพรอมที่ดิน หรือสราง
   บานบนที่ดิน และใชเปนหลักประกันเงินกู 
  15.4 พันธบัตรรัฐบาลจํานําเปนประกันเงินกูรายน้ันไมเกินรอยละแปดสิบแหงมูลคาของ
   หลักทรัพยน้ัน 
  15.5 บัญชีเงินฝากในสหกรณ จํานําเปนประกันไดไมเกินรอยละเกาสิบของจํานวนเงิน
   คงเหลือในบัญชี โดยเปนประกันไดไมเกินหน่ึงสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 

/ขอ 16 ในกรณีที่มีการกูโดยหักกลบลบหน้ีเดิม… 



 
 

 ขอ 16 ในกรณีที่มีการกูโดยหักกลบลบหน้ีเดิม เปลี่ยนแปลงหลักประกัน ไถถอนหลักประกัน
ออกบางสวน การปลอดจํานองบางสวน การแบงหักที่ดินเปนทางสาธารณประโยชน โอนกรรมสิทธ์ิระหวาง
จํานอง และการดําเนินการอ่ืนๆ ที่อาจเปนเหตุใหหลักประกันบกพรอง หรือเกิดความเสี่ยงกับสหกรณ 
สหกรณจะทําการประเมินราคาที่ดินใหม หลักเกณฑ และวิธีการใหเปนไปตามประกาศ 

หมวด 3 เงินงวดชําระหนีส้ําหรับเงินกู 
     ขอ 17 การสงเงินงวดชําระหน้ีตามขอ 12.3 และหรือ ขอ 12.4 ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณน้ันใหสง
โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู ณ ที่จาย เวนแตการกูตามระเบียบขอ 12.1  12.2 และขอ 12.5 อาจ
ชําระคืนโดยวิธีหักจากบัญชีเงินฝากของตนเองในสหกรณได  
  ใหถือวาเงินงวดชําระหน้ีแตละงวดถึงกําหนดสงภายในวันสุดทายหรือกอนวันสุดทายของเดือนน้ันๆ เวน
แตเงินกูที่ไดจายในวันถัดจากวันที่สหกรณทํารายการหักชําระหน้ีรายเดือนแลว ใหสงเงินงวดชําระหน้ีงวดแรกในวัน
สุดทายหรือกอนวันสุดทายของเดือนถัดไป 
  ขอ 18 กําหนดระยะเวลาการผอนชําระหน้ีใหเสร็จสิ้นภายในอายุราชการ หรืออายุงานที่เหลืออยู เวนแต
เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห,  เงินกูพิเศษที่ใชเงินฝาก,  เงินกูพิเศษที่ใชสิทธิเรียกรองในคาหุน เปนประกัน ใหเปน
ตามกําหนด ดังน้ี 
   18.1 เพ่ือการเคหะสงเคราะหใหผอนชําระภายใน 420 งวด หรือ 35 ป ทั้งน้ี สมาชิกอาจขอผอน
    ชําระไดไมเกินอายุ 75 ป ภายในระยะเวลาขางตน ตามประกาศหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
    ของสหกรณ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการจะไดประกาศถือใชตอไป 
   18.2 เพ่ือการลงทุนตามโครงการ ใหผอนชําระไมเกิน 180 งวด หรือ 15 ป ทั้งน้ีใหเปนไปตาม 
    ประกาศที่สหกรณกําหนด 
   18.3 เพ่ือการอ่ืน  ๆใหผอนชําระภายใน 240 งวด หรือ 20 ป 
   18.4 เงินกูที่ใชสิทธิเรียกรองในคาหุน และหรือเงินฝาก เปนประกัน ผูกูตองสงคืนตนเงินพรอม
ดอกเบ้ียรวมตองวดเทาๆกัน และตองไมเกิน 240 งวด หรือ 20 ป 
  ขอ 19 สมาชิกที่ยังคงมีหน้ีเงินกู หากประสงคจะขอกูเพ่ิม จะตองผอนชําระเงินกูพิเศษรายเดิมมาแลวไม
นอยกวา หน่ึงในหก หรือไมนอยกวาสิบสองงวด สามารถย่ืนเรื่องกูพิเศษรายใหมได แตตองนําเงินกูพิเศษรายใหมไปชําระ
หน้ีเงินกูพิเศษรายเดิมเพ่ือใหมีเงินกูพิเศษเพียงสัญญาเดียว 
  ขอ 20 การผอนชําระหน้ีเงินกูพิเศษคืนใหกับสหกรณ ผอนชําระเงินกูแบบเงินตน และดอกเบ้ียรวมกัน
เทากันทุกงวด    

หมวด 3 เงินงวดชําระหนีส้ําหรับเงินกู 
 ขอ 21 ใหคิดดอกเบ้ียเงินกูในอัตราไมเกินรอยละ 15 ตอปโดยจะประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 
 ขอ 22 ดอกเบ้ียเงินกูใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ  เงินงวดชําระหน้ีรายเดือนหัก 
ณ ที่จาย  ใหคาํนวณดอกเบ้ียจนถึงวันกอนวันจายเงินไดรายเดือน 
 ในกรณีทีส่มาชิกมาขอชําระหน้ีกอนกําหนด  หรือชําระหน้ีทั้งหมดสหกรณจะคํานวณดอกเบ้ีย
จากเงินตนคงเหลือ  จนถึงวันกอนวันชําระหน้ีเงินกูน้ัน 

 

 

 

 

/หมวด 5… 



 
 

หมวด 5 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคนืเงนิกู 
 ขอ 23 ใหคณะกรรมการดําเนินการ  ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมีหลักประกันตามที่
กําหนดไวในระเบียบน้ี  และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูรายใดเกิดบกพรองผู
กูจะตองจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ขอ 24 ในกรณใีดๆ ดังตอไปน้ี  ใหถือวาเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง
ในทันทีโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไวและใหคณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 
  24.1 เมื่อผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ 
  24.2 เมื่อปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนําเงินไปใชผิดวัตถุประสงคแหงการกู
คราวน้ัน 
  24.3 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นวาหลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง  และผูกู
มิไดจัดการแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
  24.4 เมื่อคางสงเงินงวดชําระหน้ีไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึงสองเดือน  
หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังกลาวน้ันถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึงๆ 
 ขอ 25 ผูกู ผูค้ําประกัน ตองรับผูกพันวา ถาตนประสงคจะขอออก หรือยายจากราชการ หรือ
งานประจํา จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ  และจัดการชําระหน้ีสินซึ่งตนเองมีอยูตอสหกรณใหเสร็จ
สิ้น หรือขอผอนผันการชําระหน้ีตอคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือพิจารณา  เวนแตสมาชิกที่ออกจากราชการ 
 ขอ 26 ในกรณทีี่เงินกูเปนอันตองสงคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กลาวในขอ 24 และ ขอ 25 ถาผูค้ํา
ประกันตองรับผิดชําระหน้ีแทนผูกู  และไมสามารถชําระหน้ีน้ันไดโดยสิ้นเชิงได  เมื่อผูค้ําประกันรองขอ
คณะกรรมการดําเนินการอาจผอนผันใหเรยีกเก็บจากผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผูกูไดทํา
หนังสือสัญญากูใหไวตอสหกรณก็ไดสุดแตจะพิจาณาเห็นสมควร 

หมวด 6 การอนุมัติเงนิใหกูแกสมาชิก 
 ขอ 27 ใหคณะกรรมการดําเนินการหรือผูไดรับมอบหมายมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกู
พิเศษแกสมาชิก ไดตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ีและในขอบังคับของสหกรณ  โดยกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการใหเงินกูใหเปนไปตามประกาศของสหกรณ 
 ในกรณีที่มีการกูนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบน้ี  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัยโดยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุมถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงขี้ขาด 

                ประกาศ           ณ          วันที่    27   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558 
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         ( สุรชาติ   เหลือพรอม )  
                                                    ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด 
     


