
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2563 

 
 

          อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 79(8) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554    
ข้อ 107(15) มตทิี่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ครั้งที่ 7/2563  เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563         
จึงกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2563 ไว้ดังนี้ 

หมวด 1 
ข้อกำหนดทั่วไป 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ว่าด้วยวิธีปฏิบัติการทวงถาม
หนี้ พ.ศ.2563” 

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป 
ข้อ 3. บรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”   หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด และให้หมายความ

รวมถึงเจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อแก่สมาชิกและสินเชื่อในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า   คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
“ประธานกรรมการ”  หมายความว่า ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์

สื่อสารทหาร จำกัด 
       “คณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้” หมายความว่า  คณะกรรมการเงินกู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ
หน้าที่จากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  
       “ผู้ทวงถามหนี้”     หมายความว่า   สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  ผู้ให้สินเชื่อและ
หมายความรวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ หรือผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ 
       “สินเชื่อ”     หมายความว่า   สินเชื่อที่ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
โดยการให้กู้ยืมเงินหรือให้สินเชื่อในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 
       “ลูกหนี้”     หมายความว่า   ลูกหนี้ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
และลูกหนี้สินเชื่อในรูปแบบอ่ืนที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงผู้ค้ำประกัน 
       “ผู้จัดการ”        หมายความว่า   ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
       “เจ้าหน้าที่”    หมายความว่า   เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ หรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ หรือได้รับมอบ
อำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
       “ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้” หมายความว่า ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของลูกหนี้
และให้หมายความรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร และสถานที่ติดต่อโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ที่สามารถติดต่อกับลูกหนี้ได้ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

       ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของการออกระเบียบนี้ 
     (1) เพ่ือติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้ที่กระทำผิดต่อสัญญาการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ 
     (2) เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการติดตามหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ 
                         (3) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแก่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
     (4) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง 
 

หมวด 3 
การทวงถามหนี้ 

       ข้อ 6. ข้อปฏิบัติการทวงถามหนี้กับลูกหนี้และบุคคลอ่ืน 
      (1)  ในการติดต่อกับบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ลูกหนี้   
                             1.1 หามสหกรณทวงถามหนี้ติดตอกับบุคคลอื่นซึ่งมิใชลูกหนี้ เวนแตบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุ
ไวใหทวงถามหนี้ได  
                                   1.1.1 หากบุคคลอ่ืนที่ลูกหนี้ไดระบุชื่อไว มีฐานะเปนผูค้ำประกันดวย สหกรณ
สามารถทวงถามหนี้ในฐานะบุคคลอื่นไดทันท ีสหกรณ์ต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดก่อน และเม่ือหนังสือบอกกล่าวไปถึงผู้ค้ำประกันแล้ว สหกรณ์จึงจะมีสิทธิทวงถามหนี้ได้ 
                1.1.2 สหกรณมีสิทธิทวงถามหนี้กับบุคคลได ดังนี้  
                                          1) ลูกหนี้และผูค้ำประกัน  
              2) บุคคลอื่นที่ลูกหนี้ระบุชื่อไวใหทวงถามหนี้ได 
              3) สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดาน ซึ่งบุคคลดังกล่าวนี้ จะตองสอบถามถึง
สาเหตุของการติดตอมากอน จากนั้นสหกรณจึงจะชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับหนี้ไดเทาที่จําเปนและตามสมควร  
                             1.2 การติดตอ  (ไมใชการไปทวงหนี้) กับบุคคลอ่ืนนอกจากท่ีลูกหนี้ระบุไว  ใหกระทําได
เพ่ือจะสอบถาม  หรือยืนยันขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตอลูกหนี้เทานั้น โดยตองแจงใหบุคคลอ่ืนทราบชื่อตัว ชื่อ
สกุล และแสดงเจตนาวาตองการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดตอลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวง
ถามหนี้ ซึ่งการติดตอกับบุคคลอื่นตองปฏิบัติดังนี้  
                                   1.2.1 หามแจงถึงความเปนหนี้ของลูกหนี้ เวนแตบุคคลอ่ืนนั้นเปน สามี ภริยา 
บุพการีหรือผูสืบสันดานของลูกหนี้ และบุคคลอื่นไดสอบถามถึงสาเหตุของการติดตอ ใหสหกรณชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับ
หนี้ไดเทาที่จําเปนและตามความเหมาะสม  
                1.2.2 หามสหกรณใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือชื่อทางธุรกิจบนซอง
จดหมายในหนังสือ หรือในสื่ออ่ืนใดที่ใชในการติดตอสอบถาม ซึ่งทําใหเขาใจไดวาเปนการติดตอเพ่ือทวงถามหนี้ของ
ลูกหนี้  
                1.2.3 หามสหกรณติดตอหรือแสดงตนที่ทําใหเขาใจผิดเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
สถานที่ติดตอลูกหนี้ หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้ 
      (2)  ข้อปฏิบัติในการทวงถามหนี้กับลูกหนี้  
           2.1 สถานที่ติดตอ ไมวาจะติดตอโดยบุคคลหรือทางไปรษณีย ใหติดตอตามสถานที่ที่
ลูกหนี้หรือ บุคคลซึ่งลูกหนี้ไดระบุไวเพ่ือการทวงถามหนี้ไดแจงใหเปนสถานที่ติดตอ  
 
 



           2.2 ในกรณีที่บุคคลอ่ืนซึ่งลูกหนี้ระบุไวไมไดแจงไวลวงหนาหรือสถานที่ที่ไดแจงไว้ ไม
สามารถติดตอได  โดยสหกรณไดพยายามติดตอแลว ใหสหกรณติดตอตามภูมิลําเนา ถิ่นที่อยู หรือสถานที่ทํางาน
ของบุคคลอื่นดังกลาว  หรือสถานที่อ่ืนตามท่ีคณะกรรมการทวงถามหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้จะ
ประกาศกําหนดตอไป  
           2.3 เวลาในการติดตอ  การติดตอโดยบุคคล  โทรศัพท  สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน (E-MAIL)  ในวันจันทรถึงวันศุกร ์ใหติดตอไดตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 
20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.  
           2.4 จํานวนครั้งที่ติดตอในช่วงเวลาตามข้อ 2.3 ใหติดตอตามจํานวนครั้งที่เหมาะสม
           2.5 ใหผูรับมอบอํานาจจากสหกรณ ผูรับมอบอํานาจชวง แจงใหทราบถึงชื่อตัว และ 
ชื่อสกุล หรือชื่อหนวยงานของตนและของเจาหนี้ และจํานวนหนี้ และถาผูรับมอบอํานาจทวงถามหนี้ตอหนาให
แสดงหลักฐานการมอบอํานาจใหทวงถามหนีด้วย และหากลูกหนี้ไดชําระหนี้ใหสหกรณ ออกหลักฐานการชําระหนี้
แกลูกหนี้ดวย 

หมวด 4 
ข้อห้าม 

                ข้อ 7. หามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
                        (1) การขมขู การใชความรุนแรง หรือการกระทําอ่ืนใดที่ทําใหเกิดความเสียหายแก่รางกาย 
ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของลูกหนี้หรือผูอ่ืน  
     (2) การใชวาจาหรือภาษาที่เปนการดูหมิ่นลูกหนี้หรือผูอ่ืน 
     (3) การแจงหรือเปดเผยเกี่ยวกับความเปนหนี้ของลูกหนี้ใหแกผูอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการทวง
ถามหนี้ เวนแตเปนกรณีท่ีแจงแก สามี ภริยา บุพการีหรือผู้สืบสันดานของลูกหนี้  ซึ่งบุคคลดังกล่าวนี้  จะต้อง
สอบถามถึงสาเหตุของการติดต่อมาก่อน จากนั้นสหกรณ์จึงจะชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ได้เท่าท่ีจำเป็นและตาม
สมควร 
     (4) การติดตอลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปดผนึก โทรสาร  หรือสิ่งอ่ืนใดที่สื่อใหทราบ    
วาเปนการทวงถามหนี้อยางชัดเจน ยกเวน เปนการทวงถามหนี้เปนหนังสือเพ่ือจะใชสิทธิฟองคดีตอศาล และกรณี
การบอกกลาวบังคับจํานองดวยวิธีการประกาศหนังสือพิมพซึ่งเจาหนี้ไมสามารถติดตอลูกหนี้โดยวิธีการอ่ืน  
     (5) การใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือชื่อทางธุรกิจของผูทวงถามหนี้บนซอง
จดหมาย ในการติดตอลูกหนี้ที่ทําใหเขาใจไดวาเปนการติดตอเพ่ือการทวงถามหนี ้เวนแตชื่อทางธุรกิจของผูทวงถาม
หนี้ไมไดสื่อใหทราบไดวาเปนผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ แตหากเปนการทวงถามหนี้เปนหนังสือเพ่ือจะใชสิทธิฟอง
คดีตอศาลสามารถกระทําได้ 
 
     (6) การแสดงหรือการใชขอความ เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือเครื่องแบบที่ทําให้เขาใจวาเปน          
การกระทําของศาล เจาหนาที่ของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐ  
     (7) การแสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาการทวงถามหนี้เปนการกระทําโดยทนายความ 
สํานักงานทนายความ หรือสํานักงานกฎหมาย  
     (8) การแสดงหรือมีขอความที่ทําใหเชื่อวาจะถูกดําเนินคดี หรือจะถูกยึดหรืออายัดทรัพยหรือ
เงินเดือน  
 
 
 
 
 
 



หมวด 5 
การติดตามทวงถามหนี้ 

                ข้อ 8. ขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้ 
                        (1) ตรวจสอบการชำระเงินประจำงวดของสมาชิกโดยการชำระผ่านกรมบัญชีกลาง หรือชำระ 
จากเงินฝากของสมาชิกที่ฝากไว้กับสหกรณ์ฯ หรือชำระด้วยตนเองกรณีท่ีไม่ได้รับเงินเดือนจากกรมการสื่อสาร
ทหาร หรือชำระจากหน่วยงานต้นสังกัดที่สมาชิกโอนย้ายหน่วยงาน  
                        (2) เมื่อลูกหนี้ค้างชำระหนี้ กรณีเงินได้รายเดือนไม่พอชำระหนี้ หรือไม่ชำระเงินกู้ตามสัญญา
เงินกู้ หรือชำระไม่ครบถ้วน หรือชำระไม่ตรงตามกำหนด ตั้งแต่เดือนแรก ให้ผู้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์ฯ 
ผู้รับมอบอำนาจช่วงติดตามทวงถามหนี้ทำหนังสือถึงลูกหนี้ ผู้ค้ำประกัน  หรือบุคคลอ่ืนที่ลูกหนี้ระบุชื่อไว้  โดย           
ผู้มีอำนาจลงนามตามข้ันตอนลงนามหนังสือ ดังนี้ 

2.1 ค้างชำระเดือนแรก ทวงถามครั้งที่ 1 โดยผู้จัดการลงนาม 
2.2 ค้างชำระเดือนที่สอง ทวงถามครั้งที่ 2 โดยประธานคณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้  
     หรือบุคคลที่ได้มอบหมายลงนาม 
2.3 ค้างชำระเดือนที่สาม ทวงถามครั้งที่ 3 โดยประธานกรรมการลงนาม 

                        (3) หนังสือการทวงถามหนี้ประกอบด้วยข้อความที่ระบุจำนวนหนี้ ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ และ         
มีกำหนดระยะเวลาในการชำระหนี้  
                        (4) โดยเป็นจดหมายส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสมาชิก หรือที่
อยู่ในหนังสือสัญญากู้เงิน หนังสือค้ำประกัน หรือสถานที่ทำงานของผู้กู้  
                        (5) ในกรณีทำหนังสือทวงถามหนี้กับลูกหนี้และบุคคลอื่นที่ลูกหนี้ระบุชื่อไว้แล้ว ผู้ทวงถามหนี้ 
อาจติดต่อสอบถามโดยวิธีอ่ืน หรือตามท่ีกำหนดไว้ใน ข้อ 6 (2) ข้อ 2.3 
                        (6) ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการการติดตามการค้างชำระหนี้ การทวงถามหนี้ตามขั้นตอนการ
ติดตามทวงถามหนี้โดยจัดทำเป็นรายงานนำเสนออนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้  
 

หมวด 6 
การมอบอำนาจ 

                ข้อ 9. ให้คณะกรรมการมอบอำนาจหน้าที่ในการทวงถามหนี้กับลูกหนี้และผู้ค้ำประกัน และบุคคลอ่ืน
ที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนี้ 
      (1) คณะอนุกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ 
               (2) ผู้จัดการ           
               (3) เจ้าหน้าที่ 
                ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
  

ประกาศ  ณ  วันที่           เมษายน  พ.ศ.2563 

   พล.ท.  
 (วรพจน์  เร้าเสถียร)  

 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
 
 
 

 



หนังสือสัญญาตอ่ท้ายสัญญาเงินกู้ 

                                                                                                    เขียนที่........................................................... 
     วันท่ี............................................................... 

 
 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิารทวงถามหนี้ พ.ศ.2558  ข้าพเจ้า.......................................................................  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…...................อายุ...................ปี  สังกัด.....................................ที่อยู่ปัจจุบัน ................................................... 
.........................................................................................................................................................โทรศพัท์ .................................... 
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า“ผู้กู้” ขอทำหนังสือน้ีให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรพัย์สื่อสารทหาร จำกดั  ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรยีกว่า“ผู้ให้กู้”  
ตามสญัญาเลขท่ี.........................................ลงวันท่ี................................................. 
 1. หากข้าพเจ้าผิดนัดผิดสัญญาและมีการทวงถามให้ชำระหนี้นั้น นอกจากทวงถามข้าพเจ้าและผู้ค้ำประกันได้แล้ว 
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ทวงถามจากบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1) (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ท่ีอยูป่ัจจุบัน .................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์........................................... มีความสัมพันธ์เป็น ............................................................................................................... 
  2) (นาย/นาง/นางสาว)............................................................ ท่ีอยูป่ัจจุบัน ................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท.์........................................... มีความสัมพันธ์เป็น ............................................................................................................. 
 2. บุคคลที่สหกรณ์มีสิทธ์ิทวงถามหนี้บุคคลอื่น ได้แก่ บุคคลอื่นที่ลูกหนี้ระบุช่ือไว้ให้ทวงถามหนี้ได้ 
 3. บรรดาหนังสือจดหมายคำบอกกลา่วใด ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ส่งไปยังสถานท่ีที่อยู่ระบุไว้
เป็นที่รู้ทั่วกัน โดยส่งเองหรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะถึงหรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมี ผู้ได้รับหรือไม่มีผู้ใด
ยอมรับไว้ก็ตาม หรือส่งไม่ได้เพราะข้าพเจ้าย้ายที่อยู่  โดยมิแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  ทราบ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือ
ว่าหนังสือจดหมายคำบอกกล่าวและบุคคลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ตามที่แจ้งไว้นั้น ได้ส่งให้ข้าพเจ้าและบุคคลที่ข้าพเจ้าระบุโดยชอบแล้ว 
 
 ลงช่ือ .............................................................................. ผู้กู ้
        (...........................................................................) 

 ลงช่ือ .............................................................................. พยาน 
        (...........................................................................) 

 ลงช่ือ .............................................................................. พยาน 
        (...........................................................................) 
 
 
 


