
 
 
 
 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่สมาชิก 
พ.ศ.๒๕๕๑ 

-------------------- 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ ข้อ ๖๖ (๙)  
ข้อ ๙๕ (๓) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่  ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๑            
จึงก าหนดระเบียบไว้ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๑ 
ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ
เพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๑” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
     “สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
     “สมาชิก”   หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
     “คณะกรรมการ”หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ ๕ สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ยื่น 
ค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  พร้อมแนบใบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ จากร้านค้าหรือบริษัท 
 ข้อ ๖ ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้
จากสหกรณ์ กรณีผู้กู้ไม่น าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้หรือไม่รายงานผลตามก าหนดดังกล่าว ให้ปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดที่ต้องรายงาน  และระงับ
สิทธิการกู้เงินทุกประเภทของผู้กู้ จนกว่าผู้กู้จะช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้น 1  
 ข้อ ๗ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ และกรณีผู้ได้รับมอบหมายใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ
เพ่ือการดังกล่าว จะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวถัดไป 
 
 
 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการใหเ้งินกู้สามญัเพื่อซือ้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่สมาชิก 
   (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552  

 



หมวด ๒ 
สิทธิการกู้และวงเงินกู้ 

 ข้อ ๘ สมาชิกที่จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ต้องเป็นสมาชิก
สหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ เดือน สมาชิกที่หลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง และสมาชิกที่ขาดส่ง
เงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย   สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู้เงิน
สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสมาชิกนั้น   เว้นแต่ได้แก้ไขหลักประกันเงินกู้สามัญ 
ที่บกพร่องให้คืนดี หรือได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 2 
 ข้อ ๙ จ านวนเงินให้กู้เพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น
ให้มีจ านวนเท่ากับราคาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  แต่ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐.-  บาท 
 ข้อ ๑๐ สหกรณ์อาจให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่สมาชิก 
รายหนึ่งๆ โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระคืนเงินกู้โดยพิจารณาว่า หลังจากหักเงินต้นและดอกเบี้ย  
งวดแรกแล้ว  สมาชิกต้องมีเงินคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินได้รายเดือน 
 ข้อ ๑๑ สมาชิกรายหนึ่งๆ จะมีหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ในเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้น 

 

หมวด ๓ 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ ๑๒ สมาชิกผู้กู้ต้องท าสัญญากู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
 ข้อ ๑๓ หลักประกันส าหรับเงินกู้นั้น ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ 
     (๑) มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคน 
ค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่สมาชิก
รายนั้น 
          สมาชิกคนหนึ่งจะค้ าประกันเงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แก่สมาชิก ได้เพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้น 
          เมื่อผู้ค้ าประกันตายหรือออกจากสหกรณ์หรือมีเหตุที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควร
หรือไม่อาจที่จะให้เป็นผู้ค้ าประกันต่อไป สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็น  
ผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
         การที่สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น 
หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าสมาชิกผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็น  
ผู้ค้ าประกันแทน 
         สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน  หรือ 
ดอกเบี้ย  ไม่มีสิทธิค้ าประกัน เว้นแต่คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 (๒) หุ้น และหรือบัญชีเงินฝากที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ที่ไม่มีภาระค้ าประกันเงินกู้สามัญ หรือ
เงินกู้พิเศษรายอื่นค้ าประกันได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ แห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น 3 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใหเ้งินกู้สามญัเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  
3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยการใหเ้งินกู้สามญัเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555  



หมวด ๔ 
เงินงวดช าระหนี้ 

 ข้อ ๑๔ การส่งเงินงวดช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน  
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 
 ข้อ ๑๕ ก าหนดระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช าระหนี้   ให้ผู้กู้ช าระคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือน   
เท่าๆ กัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)  พร้อมดอกเบี้ยรวมไม่เกิน ๖๐ งวด ทั้งนี้ ต้องส่งช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 
อายุราชการหรืออายุงานที่ผู้กู้เหลืออยู่ 
 

หมวด ๕ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ ๑๖ ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญในอัตราร้อยละ ๑   
 ข้อ ๑๗ ดอกเบี้ยนั้นให้คิดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ 
แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

หมวดที่ ๖ 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนด 
ไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการ
แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด   
 ข้อ ๑๙ ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ย
ในทันทีโดยมิพักค านึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  (๑) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  (๒) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการ ว่า ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
  (๓) เมื่อคณะกรรมการ เห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข 
ให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  (๔) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง ๒ เดือน 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามงวดส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ   
 ข้อ ๒๐ ผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ    
งานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้  เว้นแต่สมาชิก 
ที่ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ ถ้าผู้ค้ าประกัน 
ต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน
จนช าระหนี้เสร็จสิ้น 



หมวด ๗ 
การอนุมัติให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 

 ข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนด 
ไว้ในระเบียบนี้ ในกรณีมีการกู้นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัย 
 
     ประกาศ    ณ    วันที่   ๒๙     ตุลาคม      พ.ศ.๒๕๕๑ 
 
                                                     (ลงชื่อ) พลเรือตรี  จ ารัส    เผือกประพันธ์ 
                                                                              (จ ารัส    เผือกประพันธ์) 
                                                                           ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้คือ แก้ไขข้อก าหนดใน ข้อ ๖ ให้มีความรัดกุม 
เพ่ือให้สมาชิก ที่ได้รับเงินกู้ตามระเบียบฯ ซึ่งได้ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ ากว่าเงินกู้ประเภทสามัญ 
ร้อยละ ๑ น าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๒ 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือแก้ไขหลักเกณฑ์ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
ที่มีสิทธิขอกู้เงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดหลักประกัน
เงินกู้ให้มีความเหมาะสม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของสมาชิก  

   เขียนที่  

  วันที่                  เดือน                  พ.ศ.    

เรื่อง     ขอรายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

เรียน     ประธานกรรมการเงินกู้ สอ.นย. 

อ้างถึง   ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แก่สมาชิก 
           พ.ศ.๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาใบเสร็จรับเงินค่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

 ด้วย                                                                    สมาชิกเลขท่ี                      
สังกัด   โทรศัพท์ที่ท างาน                              มือถือ                               
ขอรายงานผลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

  เครื่องแบบตั้งโต๊ะ ยี่ห้อ   รุ่น     ราคา   บาท 
  เครื่องกระเป๋าหิ้ว ยี่ห้อ             รุ่น     ราคา   บาท
  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรดระบุ 
   ๑.  ราคา                         บาท 
   ๒.       ราคา                         บาท
   ๓.        ราคา                         บาท 
                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

  (ลงชื่อ)                                                   ผู้กู ้
          (                                                   ) 
                   ต าแหน่ง            


