
 

 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 

พ.ศ.๒๕๕๒ 
___________________ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖ (๙)  
ข้อ ๙๕ (๒) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่  ๘/ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๒  
ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน  โดยความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืน
กู้ยืมเงิน  พ.ศ.๒๕๕๒” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ประกาศ  เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ข้อ ๔  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”    หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “สหกรณ์ผู้ขอกู้”    หมายถึง   สหกรณ์ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ด้วย 
 ข้อ ๕  สหกรณ์ผู้ขอกู้   จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  (๑)  ไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและการบัญชี   หรือถ้ามีต้องได้รับการแก้ไขจนเป็นที่
พอใจของสหกรณ์แล้ว 
  (๒)  มีความม่ันคงทางการเงิน  และมีความสามารถในการช าระหนี้ 
  (๓)  มีความสามารถในการจัดการที่ดี  และได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ของสหกรณ์  และระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดสม่ าเสมอ 
  (๔)  มีคุณสมบัติอื่นๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ ๖  สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้ที่มีวัตถุประสงค์จะใช้เงินกู้ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน 
ให้สมาชิกกู้  หรือเพ่ือการด าเนินธุรกิจอ่ืนของสหกรณ์ผู้ขอกู้  ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ  และ
ระเบียบของสหกรณ์ผู้ขอกู้อันเหมาะสมเท่านั้น 
 ข้อ ๗  จ านวนเงินกู้ที่ให้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้สหกรณ์หนึ่งๆ  ต้องไม่เกินร้อยละ  ๒๕  ของทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์   แต่เมื่อรวมหนี้เงินกู้ทุกรายของสหกรณ์ผู้ขอกู้แล้ว   จะต้องไม่เกินวงเงินกู้ยืม
และค้ าประกันประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
 ข้อ ๘  หลักประกันเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะค้ าประกัน 
เป็นรายบุคคล และให้จัดหาอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าจ านวนเงินกู้จ านอง หรือ
จ าน าเป็นประกัน   เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นที่สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่มีหลักทรัพย์หรือไม่สามารถหาหลักทรัพย์ 



มาใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ได้  ให้คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ผู้ขอกู้ทั้งคณะเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้  
และในกรณีผู้ค้ าประกันคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนที่สหกรณ์ผู้ขอกู้จะช าระหนี้เสร็จสิ้น ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้จัดให้
กรรมการด าเนินการคนใหม่เป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม 
 ข้อ ๙  การก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดให้สหกรณ์ผู้ขอกู้
ช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการใช้เงินกู้  แต่ต้องไม่เกินหกสิบเดือน 
 ข้อ ๑๐  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสมกับภาวะการเงิน   
โดยประกาศเป็นคราวๆ ไป  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดเป็นรายวัน  โดยนับจากวันรับเงินกู้ จนถึงวันก่อนวัน 
ที่รับช าระคืน 
 ข้อ ๑๑  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเกิดขึ้น   อันท าให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่สามารถช าระ
คืนเงินกู้ได้ตามก าหนด   ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นค าร้องขอผ่อนผันเลื่อนก าหนดเวลาช าระคืนเงินกู้ต่อสหกรณ์  
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้  และระงับการเสียเบี้ยปรับในช่วง
ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันได้ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ ๑๒  สหกรณ์ผู้ขอกู้ไม่ช าระคืนเงินกู้ เมื่อถึงก าหนด      โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจาก
คณะกรรมการหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร  จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดช าระหนี้เป็นรายวันในอัตราตามที่ก าหนด
ไว้ในสัญญาเงินกู ้
 ข้อ ๑๓  การขอกู้  ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ยื่นหนังสือแสดงความจ านงระบุวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้  
จ านวนเงินที่ขอกู้  ระยะเวลาช าระหนี้   พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (๑) ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ครั้งที่มีการพิจารณาเรื่อง
ขอกู้เงินจากสหกรณ์ 
  (๒) งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีประจ าปีล่าสุด   พร้อมด้วยรายงานกิจการ
ประจ าปี 
  (๓) งบทดลอง  ณ  วันสิ้นสุดเดือน  ก่อนวันยื่นหนังสือแสดงความจ านงขอกู้ และ
ย้อนหลังอีก  ๒  เดือน 
  (๔) ส าเนาหลักฐานการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
  (๕) ข้อบังคับของสหกรณ์ผู้ขอกู้  รวมทั้งระเบียบการเงินของสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
  (๖) รายนามคณะกรรมการด าเนินการ   ต าแหน่งในคณะกรรมการด าเนินการ และ
ต าแหน่งในหน่วยงานที่สังกัด  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งวาระของการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการ 
  (๗) ส าเนาหนังสือให้ความเห็นชอบของนายทะเบียนสหกรณ์  ในการก าหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 

  (๘) ส าเนาหลักฐานการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือบุคคล  ซึ่งสหกรณ์ผู้ขอกู้ 
ได้กู้ยืมไว้และยังมีภาระผูกพันอยู่ 
  (๙) เอกสารอ่ืนๆ  ที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ ๑๔  ให้ผู้จัดการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและวิเคราะห์ฐานะความมั่นคง ความสามารถ  
ในการช าระหนี้และการจัดการ  เสนอผลการวิเคราะห์พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
 ข้อ ๑๕  ถ้าสหกรณ์ผู้ขอกู้จะกู้เงินจากผู้อ่ืนในระหว่างที่ยังมีหนี้เงินกู้อยู่ต่อสหกรณ์ ต้องแจ้งให้
สหกรณ์ทราบ 
 ข้อ ๑๖  ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้และให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ช าระคืน 
ต้นเงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่สหกรณ์โดยทันที  แม้ยังไม่ถึงก าหนดตามสัญญาเงินกู้ก็ตาม 



  (๑) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ต้องเลิกไม่ว่าเพราะเหตุใด 
  (๒) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ฝ่าฝืนข้อก าหนดตามข้อ  ๑๕  แห่งระเบียบนี้ 
  (๓) เมื่อปรากฏว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้ใช้ เงินกู้ ไม่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ 
ในสัญญาเงินกู ้
  (๔) เมื่อสหกรณ์ผู้ขอกู้ผิดนัดไม่ช าระเงินกู้ตามก าหนด และคณะกรรมการไม่ได้ 
ผ่อนผันให้ขยายเวลาช าระคืนเงินกู้ 
  (๕) เมื่อมีเหตุผลที่คณะกรรมการเห็นว่าสหกรณ์ผู้ขอกู้นั้น   ไม่สมควรกู้เงินสหกรณ์
ต่อไป 
 ข้อ ๑๗  เมื่อคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้แล้ว   ให้ผู้จัดการแจ้งให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ทราบโดยเร็ว 
เพ่ือจัดท าสัญญากู้ และจัดท าหลักประกันให้เรียบร้อย   แล้วจึงจัดส่งเงินกู้ให้สหกรณ์ผู้ขอกู้ต่อไป 
 ข้อ ๑๘  การท าสัญญากู้ ให้จัดท าตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด และให้ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
แทนสหกรณ์   ตามข้อบังคับของสหกรณ์  และสหกรณ์ผู้ขอกู้เป็นผู้ลงชื่อในสัญญากู้ท่ีท ากับสหกรณ์ 
 ข้อ ๑๙  การให้เงินกู้แก่สหกรณ์ผู้ขอกู้โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักฐานแทนการท าสัญญากู้  
ให้สามารถกระท าได้  โดยจ านวนเงินกู้ให้เป็นไปตามข้อ ๗  ของระเบียบนี้ ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอ่ืนๆ 
ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดขึ้นได้ตามความเหมาะสม  และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ 
 ข้อ ๒๐  ให้ประธานกรรมการการลงทุน  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  รักษาการ
ตามระเบียบนี้ 
 ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ 

             (ลงชื่อ) พลเรือตรี  จ ารัส  เผือกประพันธ์ 
                                   (จ ารัส  เผือกประพันธ์) 
                                                                 ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบตามหนังสือสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ ชบ 0010/1141  
              ลงวันที่ 28 ต.ค.52 


