
 

 

  
 

  
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำกัด 
ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พ.ศ.2563 

------------------------------------------------ 
      อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหารจำกัด พ.ศ.2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554  ข้อ  79 (8)  และ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่2 ) 
พ.ศ.2554 ข้อ 107 (3)  มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน        
พ.ศ.2563 จึงกำหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  ว่าด้วย เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต พ.ศ.2563” 
  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
                       ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ระเบียบอ่ืนใด ที่มีอยู่ก่อนวันใช้ระเบียบนี้ ซึ่งมีข้อกำหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
  ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
   “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร  จำกัด 
   “สมาชิก”  หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
   “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สื่อสารทหาร จำกัด 
   “คณะกรรมการเงินกู้” หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สื่อสารทหาร จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก  
        คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สื่อสารทหาร จำกัด 

   “ผู้จัดการ”  หมายถึง  ผู้จัดการหรือผู้รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สื่อสารทหาร จำกัด 

   “พัฒนาคุณภาพชีวิต” หมายถึง  โครงการที่สหกรณ์กำหนดให้มีเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
        ในการดำรงชีพ โดยมีกำหนดระยะเวลาเป็นห้วงๆ  
        ตามประกาศของสหกรณ์ 
  ข้อ 5. ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

หมวด  1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

  ข้อ 6. เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนที่หักภาษี และ กบข. แล้ว รวมด้วยเงินที่มีลักษณะการจ่ายเป็น
ประจำควบคู่กับเงินเดือน เช่น เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) เงินเพ่ิมผู้บังคับอากาศยาน (พ.บ.อ.) หรือเงิน
เพ่ิมนักบิน (พ.น.บ.)  ถ้ามี  แต่ไม่รวมเงินที่จ่ายเป็นการชั่วคราว  เช่น  เงินประจำตำแหน่ง  เงินค่าเช่ าบ้าน            
เงินช่วยเหลือบุตรหรืออ่ืนๆ  
  ข้อ 7. คณะกรรมการดำเนินการ หรือผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ และกรณีผู้ได้รับมอบหมาย ได้ใช้อำนาจวินิจฉัยให้เงินกู้ประเภทสามัญเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต จะต้องรายงานให้คณะกรรมการดำเนินการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวถัดไป 
 ข้อ 8. คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้หรือมอบหมายให้ผู้จัดการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการต้องกระทำ
ตามข้อบังคับระเบียบและประกาศของสหกรณ์ตลอดจน มติ และคำสั่งของคณะกรรมการดำเนินการทุกประการ 
  ข้อ 9. เงินกูส้ามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต มีวัตถุประสงค์ในการกู้เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในการดำรงชีพ 
โดยมีกำหนดระยะเวลาเป็นห้วงๆ ตามประกาศของสหกรณ์ 

หมวด  2 
สิทธิการกู้ และวงเงินกู้ 

  ข้อ 10. สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต นั้น ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า หกเดือน 
  ข้อ 11. จำนวนเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆนั้นสูงสุดไม่เกิน   
200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)    
  ข้อ 12. จำนวนเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้รายหนึ่งๆ  นั้น ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้จัดการพิจารณาเห็นสมควรตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดไว้ในข้อ 11 

หมวด  3 
หลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   ข้อ 13. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ต้องยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
กำหนดไว้โดยครบถ้วนด้วยตนเองพร้อมผู้ค้ำประกันและเอกสารประกอบที่ถูกต้องตามท่ีทางสหกรณ์กำหนด  
(เป็นไปตาม กฎหมาย ปปง.) 

หมวด  4 
หลักประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   

       ข้อ 14. การให้เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้น ผู้กู้ต้องทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่
สหกรณก์ำหนดไว้ 
  ข้อ 15. เพ่ือให้การควบคุมหลักประกันและการเรียกเงินคืนเงินกู้  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 14 
คณะกรรมการดำเนินการ จึงกำหนดเงื่อนไข ให้สมาชิกผู้กู้ใช้บุคคลซึ่งเป็นสมาชิกเป็นผู้ค้ำประกัน สมาชิกผู้ค้ำประกัน
ต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่สมาชิกผู้กู้เป็นหนี้เต็มจำนวน เท่ากับจำนวนผู้กู้ต้องชำระให้กับสหกรณ์ อันเป็นไปตาม
หนังสือค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งสมาชิกผู้ค้ำประกันได้ยินยอมทำไว้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด      
โดยผู้ค้ำประกันทุกรายจะเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ทุกประเภทในเวลาเดียวกันได้โดยไม่กำหนดจำนวนสัญญา แต่สมาชิก  
ผู้ค้ำประกันคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งมีจำนวนเงินรวมกันได้ไม่เกินวงเงิน 3,000,000.- บาท 



 

 

(สามล้านบาทถ้วน) โดยสามารถเป็นผู้ค้ำประกันได้ จนกว่าสมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับสหกรณ์      
ข้อ 41 และเงนิได้รายเดือนคงเหลือของผู้ค้ำประกันต้องเหลือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดในข้อ 16 
  ข้อ 16 หลักเกณฑ์การค้ำประกัน 
     16.1 หลักเกณฑ์ใช้บุคคลค้ำประกัน ต่อจำนวนเงินที่ขอกู้ ดังนี้ 

วงเงินกู้ ผู้ค้ำประกันไม่น้อยกว่า ผู้ค้ำประกันต้องมีเงินได้รายเดือนเหลือ 
ไม่เกิน 50,000 1 คน ไม่ต่ำกว่า 3,500.-บาท 
เกินกว่า 50,000 - 100,000 2 คน ไม่ต่ำกว่า 3,500.-บาท 
เกินกว่า 100,000 - 150,000 3 คน ไม่ต่ำกว่า 3,500.-บาท 
เกินกว่า 150,000 - 200,000 4 คน ไม่ต่ำกว่า 3,500.-บาท 

    
     16.2 หลักเกณฑ์ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 1 คน โดยพิจารณาจากเงินได้รายเดือน ของ          
ผู้ค้ำประกัน ที่ต้องรับผิดชอบตามจำนวนเงินที่สมาชิกผู้กู้เป็นหนี้เต็มจำนวน เท่ากับจำนวนที่ผู้กู้ต้องชำระให้กับ
สหกรณ์ โดยผู้ค้ำประกันต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 5,500 บาท  
  ผู้ค้ำประกันตามข้อ 16 หากมีเงินได้รายเดือน เมื่อรับเป็นผู้ค้ำประกันเท่ากับเกณฑ์ต่ำสุดที่กำหนดไว้     
ไม่สามารถกู้เงินทุกประเภทได้ จนกว่าจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำจึงจะสามารถกู้เงินประเภทอ่ืนๆได้ 
  ข้อ 17. สมาชิกจะค้ำประกันเงินกู้ของคู่สมรสของตนเองไม่ได้ และสมาชิกที่เป็นสามีภรรยากันจะค้ำประกัน
เงินกู้ของผู้กู้คนเดียวกันไม่ได้ 
  ข้อ 18. สมาชิกในฐานะผู้ค้ำประกันที่ต้องชำระหนี้แทนผู้กู้ไม่มีสิทธิค้ำประกันผู้กู้รายอื่น 
  ข้อ 19. การที่สมาชิกผู้ค้ำประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจาก
การค้ำประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนทีค่ณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทนเสร็จ
สิ้นเสียก่อน 

หมวด  5 

เงินงวดชำระหนี้  สำหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   ข้อ 19. เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให้มีกำหนดไม่เกิน 150 งวด   
       ข้อ 20. การนับเงินงวดชำระหนี้ให้นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้  และให้ส่งชำระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือน
แรก  และต้องชำระให้เสร็จสิ้นเมื่อผู้กู้มีอายุครบเกษียณอายุราชการตามระยะเวลาปกติ 
  ข้อ 21. ให้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เป็นงวดรายเดือนประเภทเงินต้นไม่เท่ากัน พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตาม
ฐานะผู้กู้ แต่ต้องไม่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ  19   
  ข้อ 22. การส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่ยังคงรับราชการอยู่ในกรมการสื่อสารทหาร ซึ่งผู้กู้
ต้องส่งต่อสหกรณ์  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ  ที่จ่ายเท่านั้น รวมถึงผู้ย้ายไปนอกหน่วยก็ให้จัดทำ 
หนังสือยินยอมให้ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยหรือเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยที่ย้ายไปสังกัดหักเงินนำส่งชำระหนี้ให้กับ
สหกรณ์ และให้ถือว่าเงินงวดชำระหนี้แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันสุดท้ายหรือก่อนวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ    
เว้นแต่เงินกู้ที่จ่ายในวันถัดจากวันที่สหกรณ์ทำรายการหักชำระหนี้เดือนนั้นแล้ว ให้ส่งเงินงวดชำระหนี้งวดแรกภายใน
วันสุดท้ายหรือก่อนวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
 
 
 
 



 

 

หมวด  6 
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   

  ข้อ 23. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอัตราที่กำหนดแต่ไม่เกินร้อยละ 15  
ต่อปี  ซึ่งสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  
  ข้อ 24. ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต นั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินกู้ที่รับไป
หรือต้นเงินกู้คงเหลือ  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่รับชำระคืน 
  ในกรณีที่สมาชิกมาขอชำระหนี้ก่อนกำหนด หรือชำระหนี้ทั้งหมดสหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้น
คงเหลือจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้เงินกู้นั้น 

หมวด  7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

  ข้อ 25. ให้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนด
ไว้ในระเบียบนี้และเมื่อคณะกรรมการเงินกูห้รือผู้จัดการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการกำหนด 
  ข้อ 26. ในกรณีใดๆ  ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า 
         (1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ  
         (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมาย หรือผิดเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในคำขอกู้  
         (3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง  ผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
         (4) เมื่อค้างส่งงวดชำระหนี้ (ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกันหรือผิดนัด
การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 
  ข้อ 27. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับชำระหนี้แทนผู้กู้และไม่สามารถชำระหนี้โดยสิ้นเชิง เมื่อผู้ค้ำ
ประกันร้องขอ คณะกรรมการเงินกู้หรือผู้จัดการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ำประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จ
ตามท่ีผู้กู้ได้ทำหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นควรแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ตามข้อ 19 
  ข้อ 28. ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอ
ลาออกหรือโอนจากราชการ หรืองานประจำตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 33(3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์
ทราบและจัดการชำระหนี้ซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน (เว้นแต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 45 โดยติดต่อสหกรณ์ให้ผู้ค้ำประกันมาจัดทำหนังสือยินยอมและจัดทำหลักประกันเงินกู้ให้ครอบคลุม)  
แล้วจึงจะขอออกหรือโอนจากราชการหรืองานประจำนั้นได้ 
 
                     ประกาศ           ณ        วันที่   20   เมษายน   พ.ศ.2563 

                         พล.ท.   

   (วรพจน์   เร้าเสถียร)  
                                                ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
 


