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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 
------------------------ 

 โดยที่เป็นการสมควรให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค  าประกันเงินกู้ที่ต้อง
รับผิดชอบช าระหนี แทนผู้กู้   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖ (๙)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. ครั งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘ 
จึงก าหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี  

 ข้อ   ๑   ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยทุนสวัสดิการ
เงินสงเคราะหพิ์เศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู ้พ.ศ.๒๕๕๘” 
 ข้อ   ๒   ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต่ ๑ ก.ค.๕๘ เป็นต้นไป 
 ข้อ   ๓   ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 
ผู้ค  าประกันเงินกู ้พ.ศ.๒๕๕๒ 
  บรรดาเงินทุนตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค  าประกันเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้โอนเป็นทุนสวัสดิการตามระเบียบนี ทั งหมด 
 ข้อ   ๔   ในระเบียบนี  
 “สหกรณ์”     หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “ทุนสวัสดิการ”  หมายถึง  ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ค  าประกันเงินกู ้ 
 “เงินสงเคราะห์พิเศษ” หมายถึง   เงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกัน
เงินกู ้ 
  “สมาชิก”     หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด  
  “บุคคลในครอบครัว  หมายถงึ  บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วย 
กฎหมายของผู้กู้  เว้นบุตรบุญธรรม 
  “ทายาท”   หมายถึง  ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม 
ของสมาชิกท่ีเสียชีวิต 
  “คณะกรรมการ”    หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
นาวิกโยธิน จ ากัด 
   “ประธานกรรมการ”  หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “ประธานกรรมการบริหารทั่วไป” หมายถึง   ประธานกรรมการบริหารทั่วไป 
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
 ข้อ   ๕   ให้มีทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้   โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค  าประกันเงินกู้ที่ต้องรับภาระหนี สินแทนผู้กู้  โดยมี
สาเหตุมาจากผู้กู้เสียชีวิต  หรือหนีราชการ   หรือถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงิน
เบี ยหวัด  บ าเหน็จหรือบ านาญ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นบุคคล
ล้มละลาย หรือถูกให้ออกจากสหกรณ ์

/ข้อ   ๖    ที่มาของเงินทุนสวัสดิการ... 

 



 
- ๒ - 

 ข้อ   ๖    ที่มาของเงินทุนสวัสดิการ  
 ๖.๑  จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 
 ๖.๒  ตั งจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 ๖.๓  โอนจากเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
 ข้อ   ๗   เมื่อผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี ให้แก่สหกรณ์    โดยมีสาเหตุมาจากผู้กู้เสียชีวิต หรือ 
หนีราชการ  หรือถูกให้ออกจากราชการโดยมีความผิดและไม่มีสิทธิได้รับเงินเบี ยหวัด บ าเหน็จหรือบ านาญ 
หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ   หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกให้ออกจากสหกรณ์
เมื่อสหกรณ์ได้โอนหนี สินเงินกู้ให้แก่ผู้ค  าประกันเงินกู้โดยความยินยอมของผู้ค  าประกันเงินกู้แล้ว    ให้ผู้ค  า
ประกันเงินกู้เขียนค าร้องขอรับเงินสงเคราะห์พิเศษตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนด    พร้อมเอกสารหลักฐาน
ที่จ าเป็นเพ่ือประกอบในการพิจารณา เสนอต่อประธานกรรมการและให้ประธานกรรมการเสนอต่อ
คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 ข้อ   ๘  การจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ใน
สหกรณ์   ณ วันที่สหกรณ์โอนหนี ให้ผู้ค  าประกัน  แต่ไม่เกินห้าหมื่นบาทถ้วนและไม่เกินหนี สินคงเหลือ  
หลังจากสหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินฝากและสิทธิเรียกร้องที่ผู้กู้   หรือบุคคลในครอบครัว หรือทายาทมีอยู่ 
ในสหกรณ์  รวมถึงเงินประกันชีวิต หรือเงินประกันหนี สิน หรือเงินสงเคราะห์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารและหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยมาหักช าระหนี แล้ว 
   กรณีผู้กู้เงินมีหนี สินตามสัญญาเงินกู้หลายสัญญา สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ
เพ่ือช าระหนี ให้แก่สมาชิกตามส่วนของหนี เงินกู้คงเหลือ 
 ข้อ  ๙  เงินสงเคราะห์พิเศษตามระเบียบนี ไม่ถือเป็นมรดก     แต่เป็นการจ่ายเงินของสหกรณ์
เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ค  าประกันเงินกู้ที่ต้องช าระหนี แทนผู้กู้   เมื่อสหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษไปแล้ว 
สหกรณไ์ม่ผูกพันกับคดีความท่ีอาจจะเกิดขึ นระหว่างผู้ค  าประกันเงินกู้ ทายาท หรือบุคคลในครอบครัวของผู้กู้ 
 ข้อ  ๑๐  การจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้  มิได้ท าให้ผู้กู้  หรือทายาท
ของผู้กู้  หรือผู้ค  าประกันเงินกู้หลุดพ้นภาระหนี สินและความรับผิดทางกฎหมายตามสัญญาเงินกู้และสัญญา 
ค  าประกันทั งหมดหรือเพียงบางส่วนแต่อย่างใด   ดังนั นสหกรณ์จะด าเนินการติดตาม ทวงถาม และด าเนินการ
ทางกฎหมายจนถึงที่สุด   และในกรณีที่สหกรณ์ได้รับช าระหนี     สหกรณ์จะน าเงินนั นมาหักช าระหนี สิน
คงเหลือก่อน   เงินที่เหลือ (ถ้ามี) จะจ่ายคืนให้แก่ผู้ค  าประกันเงินกู้ตามจ านวนเงินที่รับผิดชอบช าระหนี แทนผู้กู้
ต่อไป 
 ข้อ   ๑๑   กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติหรือการตีความให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 ข้อ   ๑๒   ให้ประธานกรรมการบริหารทั่วไปรักษาการตามระเบียบนี  

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ   ๑๓   ผู้ค  าประกันเงินกู้ที่ต้องรับผิดชอบช าระหนี แทนผู้กู้ก่อนวันที่ระเบียบนี มีผลบังคับใช้ 
จะได้รับการสงเคราะหต์ามระเบียบนี หรือไม่  เพียงใด  ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ 

   ประกาศ     ณ     วันที่     ๒๗    กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๘ 

                                          (ลงชื่อ) พลเรือตรี  บุญชิต  พูลพิทักษ์ 
                                                                            (บุญชิต  พูลพิทักษ์) 
                                                                      ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 



 

หมายเหตุ   หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี คือ โดยที่ปัจจุบันผู้ค  าประกันเงินกู้ที่ต้องรับภาระ
หนี สินแทนผู้กู้อันเนื่องมาจากผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี ให้แก่สหกรณ์ได้ด้วยสาเหตุต่างๆ มีอยู่เป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับผู้ค  าประกันบางส่วนยังมีภาระหนี สินเงินกู้ของตนเองที่ต้องผ่อนช าระกับสหกรณ์ด้วย จึงท าให้ผู้ค  า
ประกันเงินกู้ได้รับความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  คณะกรรมการ
จึงมีความประสงค์จะให้การช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค  าประกันเงินกู้จึงได้มีมติให้ก าหนด
ระเบียบนี ขึ นมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ 

 เขียนที่  

 วันที่                เดือน                            พ.ศ.  

เรื่อง    ขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้ 

เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด                                                   

อ้างถึง  ระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๘   

ส่งที่ส่งมาด้วย ๑.  
 ๒.    

 ด้วยกระผม/ดิฉัน                            ต าแหน่ง  
หมายเลขสมาชิก                           สังกัด                                          โทรศัพท์       
มีความประสงค์ขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้ 

 กระผม/ดิฉัน เป็นผู้ค  าประกันเงินกู้ของ  (ผู้กู้) 
โดย              (ผู้กู้) ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด เพื่อ  
                                จ านวนเงินกู ้                                  (                                        ) 
ตามสัญญากู้ยืมเลขที ่                         ลงวันที่                           ซึ่งผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้
พร้อมดอกเบี ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกเดือน งวดละ                       (                                        ) 
รวม      งวด   และ (ผู้กู้)         สาเหตุที่ท าให้
ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี )   และมีหนี สินค้างช าระเป็นเงิน                        (                                           )    
โดย กระผม/ดิฉัน ได้รับผิดชอบช าระหนี แทนผู้กู้ ในฐานะผู้ค  าประกันโดยผ่อนช าระเป็นงวดรายเดือน เดือนละ
                (    )  

 การขอรับสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้ครั งนี  กระผม/ดิฉัน 
ทราบดีและยอมรับว่าเงินสงเคราะห์พิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค  าประกันเงินกู้เป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์ของสหกรณ์ 
ที่สหกรณ์จ่ายเพ่ือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค  าประกันเงินกู้ ดังนั นการจ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษ
ดังกล่าวจึงมิใช่เป็นการกระท าได ๆ อันมีผลเป็นการลดหนี ให้แก่ลูกหนี แต่อย่างใด กระผม/ดิฉัน ยังคงมีความรับ
ผิดในฐานะผู้ค  าประกันตามสัญญาเงินกู้และสัญญาค  าประกันดังกล่าว และยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ก าหนดทุกประการ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

  (ลงชื่อ)   
        (  ) 
 
เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย.เพ่ือพิจารณาต่อไป 

         พล.ร.ต. 
                  ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
                               

 


