
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๓๘ ให้เหมาะสม อาศัยอ านาจตามในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖(๙) ข้อ ๙๕(๓) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๔๙ เมื่อ            
๒๖  ธันวาคม  ๒๕๔๙  เห็นสมควรปรับปรุง รวบรวม ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้       
พ.ศ.๒๕๓๘  ซึ่งใช้มานานและมีการแก้ไขหลายครั้ง ยากต่อการค้นหาให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จึงวาง
ระเบียบไว้ ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๐” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.๒๕๓๘ 
  ๓.๒ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๓.๓ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๓.๔ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ย
เงินกู้ พ.ศ.๒๕๓๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้                                                                                                                                                                                          
  “สหกรณ์”    หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
จ ากัด 
  “ประธานกรรมการ”   หมายถึง  ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
จ ากัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

 ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ ๖ ในระเบียบนี้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก ๓ ประเภท คือ 
  ๖.๑ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 



   
  ๖.๒ เงินกู้สามัญ 
  ๖.๓ เงินกู้พิเศษ 
 ข้อ ๗ สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
 ข้อ ๘ การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็น หรือมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่าย หรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ ๙ สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงิน ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๑๐ การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องท าหนังสือ
ค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๑๑ การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย  และการส่งเงินงวดช าระหนี้ เงินกู้ทุกประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้  รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ  ของ
สมาชิกรวมกันจะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนสุทธิของสมาชิกนั้น 
                         ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น  

หมวด ๒ 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

 ข้อ ๑๒ การให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ
หรือรองประธานกรรมการ  หรือกรรมการด าเนินการ  หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิจฉั ยให้เงินกู้ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน แทนคณะกรรมการด าเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้นแถลงรายงานเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
 ข้อ ๑๓ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ  นั้นให้เป็นไปตามประกาศ สอ.นย. 
    ในกรณีที่สมาชิกส่งเงินช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินยังไม่ครบถ้วน ไม่มีสิทธิ์กู้เงินเพ่ือ
เหตุฉุกเฉินอีก 
 ข้อ ๑๔ หลักประกันส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ท าไว้ต่อสหกรณ์แล้ว  ก็ไม่
ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
 ข้อ ๑๕ การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน   ให้ผู้กู้ช าระคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน
เท่า ๆ กัน พร้อมดอกเบี้ย จ านวนกี่งวดให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 1  
 

หมวด ๓ 
เงินกู้สามัญ 

 ข้อ ๑๖ การให้เงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ 
แก่สมาชิก 
  คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ข้อ ๖๖ (๑๒) และมอบอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้ 
 ข้อ ๑๗ ค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกนั้น   ต้องมีผู้บังคับบัญชาของสมาชิกในต าแหน่งไม่ต่ ากว่า 
ผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่า รับรองในเรื่องความเหมาะสมการกู้  และฐานะการเงินของผู้กู้   แต่ถ้าสมาชิกเป็นผู้
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บังคับกองพัน หรือเทียบเท่าก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
 ข้อ ๑๘ จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร และเป็นไปตามประกาศ สอ.นย. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1.แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 



 
  ในกรณีที่สมาชิกกู้สามัญโดยมีค่าหุ้นเป็นหลักประกัน  ให้กู้ได้ภายในจ านวนไม่เกินค่าหุ้น
ทั้งหมดท่ีเป็นหลักประกัน   
 ข้อ ๑๙ ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญ 
รายก่อนไม่เสร็จก็ได้   แต่จ านวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใด เวลาหนึ่งจะมี
จ านวนต้นเงินเกินกว่าจ ากัดที่กล่าวในข้อ ๑๘ สุดแต่กรณีไม่ได้ 
 ข้อ ๒๐ ในการให้เงินกู้สามัญนั้น   ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้อันมี
ลักษณะพึงให้กู้ทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้ 
  ๒๐.๑ เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกันพึงให้ในล าดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกันอย่างอ่ืน 
  ๒๐.๒ ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ ๒๐.๑ เงินกู้ซึ่งมีจ านวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญ และ
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
          ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการ  หรือคณะอนุกรรมการเงินกู้เห็นว่ามี
เหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
 ข้อ ๒๑ หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ 
  ๒๑ .๑ มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้  ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่งค้ าประกันอย่างไม่จ ากัด  เพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้น แต่ถ้าผู้กู้มีเงินกู้
สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยก็ต้องให้ค้ าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่ทั้งหมด 
   เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ   คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจ
วินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ าประกันมากกว่าคนหนึ่งได ้
 จ านวนผู้ค้ าประกันต่อเงินกู้สามัญแต่ละรายให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกัน โดยจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจ ากัดที่กล่าว  
ในข้อ ๑๘ วรรคแรกไม่ได้ 
   เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป  ผู้กู้ต้องจัดให้เป็นสมาชิกอ่ืนซึ่ง
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิม   ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ก าหนด 
   การให้สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้น
จากการค้ าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน  ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้
ค้ าประกันแทน 
   อนึ่ง ภายหลังการท าหนังสือค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้ าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ 
ผู้กู้จะต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกู้  เห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ในส่วนที่
เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย 
    
   สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้น  หรือ
ดอกเบี้ย  ไม่มีสิทธิค้ าประกัน เว้นแต่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกูจ้ะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร  
  ๒๑.๒ มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอื่นจ านองเป็นประกันเต็มจ านวนเงินกู้
รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้ว่าจ านวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ ๙๐ แห่ง
ค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
 
 



 
 
  ๒๑.๓ มีทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ หรือหลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินใน
ธนาคาร หรือในสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรจ าน าเป็นค้ าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 
๙๐ แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 2 

 ข้อ ๒๒ การส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ  ให้คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย หรือ ส่งคืนเงินกู้เป็นเงินต้น และ
ดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) ทั้งนี้ให้อยู่ในอ านาจการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือ 
คณะกรรมการเงินกู้ เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะผู้กู้  จ านวนและความมุ่งหมาย 
แห่งเงินกู้ แต่จ านวนงวดส่งคืนเงินกู้สามัญ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์
  ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ  คณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ  
คณ ะก ร รม ก า ร จ ะผ่ อน ผั น ก า รส่ ง เ งิ น ง ว ดช า ร ะห นี้ ส า ห รั บ เ งิ น กู้ ส า มั ญ ที่ ก า ห น ด ไ ว้ ต า ม คว า ม 
ที่กล่าวมาแล้วให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้   แต่การผ่อนช าระเช่นนี้รวมกันทั้งหมดส าหรับเงินกู้สามัญ
รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน หรือตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร 3 

หมวด ๔ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 
 ข้อ ๒๓ ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๙ ต่อปี  โดยจะได้ประกาศให้ทราบ
เป็นคราว ๆ ไป  
 ข้อ ๒๔ ดอกเบี้ยเงินกู้นั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินกู้ที่รับไป  หรือต้นเงินกู้คงเหลือ การคิด
ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันก่อนวันที่รับช าระคืน เว้นแต่เงินงวดช าระหนี้ให้คิดถึง  
วันสิ้นเดือน  การนับวันในการค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ให้ถือว่าใน ๑ ปี มี ๓๖๕ วันเสมอ 4 

หมวด ๕ 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ ๒๕ ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตรา  ควบคุม  ให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ ๒๖ ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียกคืน  
โดยมิชักช้า 
  ๒๖.๑ เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  ๒๖.๒ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนินการว่า ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
  ๒๖.๓ เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง  และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม 
  โดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2557 
3.แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2557 
4.แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2557 



 
  ๒๖.๔ เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลา ๒ เดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว 
 ข้อ ๒๗ ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวมาแล้วในข้อ ๒๖ ถ้าผู้ค้ าประกัน 
ต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้  และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ  คณะกรรมการอาจ
ผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ให้ไว้  ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่
จะพิจารณาเห็นสมควร 
  ผู้ค้ าประกันที่ต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ให้มีสิทธิขอผ่อนผันเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ที่ต้อง
ช าระหนี้แทนผู้กู้ตามความในข้อ ๒๒ วรรคสองโดยอนุโลม 5 
 ข้อ ๒๘ ผู้กู้ก็ดี  ผู้ค้ าประกันก็ดี  ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ  หรือ
งานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ ๔๓  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ 
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ านั้นได้ 
 ข้อ ๒๙ สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินประเภทสามัญ หรือ พิเศษ โดยใช้สมาชิกค้ าประกัน จะต้องให้ความ
ยินยอมในการหักเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้   ตามระเบียบของสหกรณ์ เมื่อได้รับเงินกู้ 
 
    ประกาศ    ณ    วันที่    ๑๗    มกราคม   พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
                                                 (ลงชื่อ) พลเรือตรี พงศ์ศักดิ์   ภูรีโรจน ์
                                                                                  ( พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ ) 
                                                                              ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5.แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2557 
 



 
 
หมายเหตุ    หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้ คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้ 
                เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้มีความเหมาะสม พร้อมกับเพ่ิมหลักเกณฑ์การค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกที่ขาดส่ง 
                เงินค่าหุ้น รายเดือน หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก 
                และดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ 
หมายเหตุ 2 หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเงินงวดช าระหนี้ 
                ให้มีความเหมาะสม อ่อนตัว (ระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  
                 (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ.๒๕๕๕ 
หมายเหตุ 3 หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ าประกันเงินกู้ 
                ให้มีความเหมาะสม (ระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ ๕ )  
                 พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
หมายเหตุ 4 หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  
๑. เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้ทุนเรือนหุ้นค้ าประกันเงินกู้สามัญ ให้มีความเหมาะสม โดยก าหนดให้สมาชิกใช้
ทุนเรือนหุ้นค้ าประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
๒. เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญให้มีความอ่อนตัว 
๓. เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การค านวณดอกเบี้ยเงินกู้ให้มีความเหมาะสม โดยให้ถือว่า ๑ ปี มี ๓๖๕ วัน เสมอ 
๔. เพ่ือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การขอผ่อนผันเงินงวดช าระหนี้เงินค้ าประกันให้แก่ผู้ค้ าประกันที่ต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ 
   
 


