
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่แก่สมาชิก 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
-------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้สมาชิกเห็นคุณค่าและความส าคัญของการประหยัดพลังงาน และ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  พ.ศ.๒๕๕๐ 
ข้อ ๖๖ (๙)  และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่  ๓/๒๕๕๓ เมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงวาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ
เพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่แก่สมาชิก พ.ศ.๒๕๕๓” 
 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 สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่ ให้ยื่นค าขอกู้
ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  (ค าขอกู้, ใบเสนอราคาจากร้านค้าที่จ าหน่ายจักรยาน พร้อม
รายละเอียดที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) 
 ข้อ ๖ ผู้กู้จะต้องรายงานผลตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก าหนดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับเงินกู้
จากสหกรณ์ กรณีผู้กู้ไม่น าเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้หรือไม่รายงานผลตามก าหนดดังกล่าว ให้ปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดที่ต้องรายงาน   และระงับ
สิทธิการกู้เงินทุกประเภทของผู้กู้จนกว่าผู้กู้จะช าระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวเสร็จสิ้น 
 ข้อ ๗ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยานและ
อุปกรณ์เพ่ือการขับขี่แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ และกรณีผู้ได้รับมอบหมายใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ 
เพ่ือการดังกล่าวจะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวถัดไป 
 

หมวด ๒ 
สิทธิการกู้และวงเงินกู้ 

 ข้อ ๘ สมาชิกที่จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่   ต้องเป็นสมาชิก
สหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒ เดือน สมาชิกที่หลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง และสมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้น



รายเดือน หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู้เงินสามัญ  
เพ่ือซื้อจักรยานของสมาชิกนั้น     เว้นแต่ได้แก้ไขหลักประกันเงินกู้สามัญที่บกพร่องให้คืนดี หรือได้ช าระเงิน  
ที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ ๙ จ านวนเงินกู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่ ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น  
ให้มีจ านวนเท่ากับราคาจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับข่ี  แต่ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ ๑๐ สหกรณ์อาจให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ 
โดยค านึงถึงความสามารถในการช าระคืนเงินกู้โดยพิจารณาว่า หลังจากหักเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกแล้ว  
สมาชิกต้องมีเงินคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินได้รายเดือน 
 ข้อ ๑๑ สมาชิกรายหนึ่งๆ จะมีหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่ ในเวลาใด
เวลาหนึ่งเพียงหนึ่งสัญญาเท่านั้น 
 

หมวด ๓ 
หลักประกันส ำหรับเงินกู้ 

 ข้อ ๑๒ สมำชิกผู้กู้ต้องท ำสัญญำกู้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่ก ำหนด 
 ข้อ ๑๓ หลักประกันส ำหรับเงินกู้นั้น ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดดังนี้ 
    ๑๓.๑ มีสมำชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นสมควรอย่ำงน้อยหนึ่งคน
ค้ ำประกันอย่ำงไม่มีจ ำกัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สำมัญเพ่ือซื้อจักรยำนและอุปกรณ์เพ่ือกำรขับขี่รำยนั้น 
            สมำชิกคนหนึ่งจะค้ ำประกันเงินกู้สำมัญเพ่ือซื้อจักรยำนและอุปกรณ์เพ่ือกำรขับขี่     
ได้เพียงหนึ่งสัญญำเท่ำนั้น 
           เมื่อผู้ค้ ำประกันตำยหรือออกจำกสหกรณ์หรือมีเหตุที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำ 
ไม่สมควรหรือไม่อำจที่จะให้เป็นผู้ค้ ำประกันต่อไป สมำชิกผู้กู้ต้องจัดให้สมำชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นสมควร
เข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
           กำรที่สมำชิกผู้ค้ ำประกันออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น  
หลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกันจนกว่ำสมำชิกผู้กู้ได้จัดให้สมำชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมกำรเห็นสมควรเข้ำเป็น  
ผู้ค้ ำประกันแทน 
         สมำชิกที่ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำต้นเ งิน 
หรือดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิค้ ำประกัน เว้นแต่คณะกรรมกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร 
    ๑๓.๒ หุ้น และหรือบัญชีเงินฝำกที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ที่ไม่มีภำระค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ
หรือเงินกู้พิเศษรำยอื่นค้ ำประกันได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ แห่งค่ำของหลักทรัพย์นั้น 1 

 
หมวด ๔ 

เงินงวดช าระหนี้ 

 ข้อ ๑๔ การส่งเงินงวดช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ 
ณ  ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกัน 
จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ 
 ข้อ ๑๕ ก าหนดระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช าระหนี้ ให้ผู้กู้ช าระคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน 
(เว้นแต่งวดสุดท้าย)  พร้อมดอกเบี้ยรวมไม่เกิน ๖๐ งวด ทั้งนี้ ต้องส่งช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในอายุราชการ
หรืออายุงานที่ผู้กู้เหลืออยู่ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ สอ.นย.วา่ด้วยเงินกู้สามัญเพื่อซ้ือจกัรยานและอปุกรณ์เพื่อการขับขีแ่ก่สมาชกิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 



หมวด ๕ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

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

หมวด ๖ 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข  
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด   
 ข้อ ๑๙ ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมดอกเบี้ย
ในทันทีโดยมิพักค านึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  ๑๙.๑ เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  ๑๙.๒ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการ ว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
  ๑๙.๓ เมื่อคณะกรรมการ เห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข
ให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ๑๙.๔ เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเว ลา 
ถึง ๒ งวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามงวดส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ   
 ข้อ ๒๐ ผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ    
งานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้  เว้นแต่สมาชิกที่ออก
จากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
 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 าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ ในกรณีมีการกู้นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัย 
   



  คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการ พิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบอ านาจดังกล่าว ต้องกระท าตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์
ตลอดจนมติและค าสั่งของคณะกรรมการทุกประการ  
 
     ประกาศ     ณ     วันที่      ๓๑      มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
                                                (ลงชื่อ) พลเรือโท ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ 
                                                                                  (ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์) 
                                                           ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  
 ๑.เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมาท างานแทนพาหนะที่ต้องใช้น้ ามัน  
 ๒.เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกตระหนัก และเห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงาน  
    และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม    
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การก าหนดหลักประกันเงินกู้ 
            ให้มีความเหมาะสม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการจัดซื้อจักรยาน และอุปกรณ์เพื่อการขับข่ีของสมาชิก  

   เขียนที่  

  วันที่                  เดอืน                           พ.ศ.    

เรื่อง     ขอรายงานผลการจัดซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่ 

เรียน     ประธานกรรมการเงินกู้ สอ.นย. 

อ้างถึง   ระเบียบ สอ.นย. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่ พ.ศ.๒๕๕๓ 
           และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาใบเสร็จรับเงิน จ านวน                    ฉบับ      

 ด้วย                                                                     สมาชิกเลขท่ี    
สังกัด           โทรศัพท์ที่ท างาน                              มือถือ                               
ขอรายงานผลการจัดซื้อจักยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่  ดังนี้ 

  จักรยาน ตราอักษร                รุ่น     ราคา             บาท 
  จักรยาน ตราอักษร                รุ่น     ราคา     บาท 
  จักรยาน ตราอักษร                รุ่น     ราคา                บาท 
  อุปกรณ์เพ่ือการขับข่ี 
   ๑.  ราคา                        บาท 
   ๒.       ราคา                        บาท
   ๓.        ราคา                        บาท 
     ๔.  ราคา                        บาท 
   ๕.       ราคา                        บาท
   ๖.        ราคา                        บาท 
  
                                                                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                 บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

  (ลงชื่อ)                                                   ผู้กู ้
          (                                                   ) 
                        ต าแหน่ง        


