
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๔ 

---------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา เพ่ือให้สมาชิก      
คู่สมรส  และบุตรสมาชิก ได้รับการศึกษาที่ดี   มีคุณภาพ  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานของการมีอาชีพ  มีหน้าที่การงานที่ดี   
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  พ.ศ. 
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๖๖ (๙) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อ  ๒๘ ก.พ.๕๔   
จึงมีมติให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
เพ่ือส่งเสริมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 

 “สหกรณ์”    หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “สมาชิก”    หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “คณะกรรมการ”   หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “คณะกรรมการเงินกู้”  หมายถึ ง   คณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

นาวิกโยธิน จ ากัด 
 “บุตรสมาชิก”   หมายถึง  บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
 “คู่สมรส”    หมายถึง  คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก 
 “สถานศึกษาของทางราชการ” หมายถึง 

 (๑)  มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ หรือส่วนราชการอ่ืน หรือที่อยู่ในก ากับของรัฐ 
 (๒)  วิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งมีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยในสังกัด
หรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ   หรือส่วนราชการอ่ืนที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
 (๓)  โรงเรียนในสังกัด หรืออยู่ในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัย 
วิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง และให้หมายความรวมถึงโรงเรียนที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีการจัด
ระดับชั้นเรียนด้วย 
 (๔)  โรงเรียนในสังกัด  หรืออยู่ในก ากับของส่วนราชการอ่ืน  หรือองค์การของรัฐบาล 
ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ 
 (๕)  โรงเรียนในสังกัดส่วนราชการที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 (๖)  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการจัดระดับชั้นเรียนในสังกัดส่วนราชการ 
                           



 “สถานศึกษาของเอกชน”  หมายถึง 
                          (๑)   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
                          (๒)   โรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  และ
ให้รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ  
 “เงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา” หมายถึง  เงินประเภทต่างๆ เช่น เงินบ ารุงการศึกษา   
ทีส่ถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  ส่วนราชการเจ้าสังกัด 
หรือที่ก ากับ  มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การของรัฐบาล และ เงินค่าเล่าเรียน 
เช่น เงินค่าธรรมเนียมการเรียนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชน เรียกเก็บตามอัตราที่ได้รับ
อนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ  และให้หมายความรวมถึง ค่าธรรมเนียมอ่ืนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย   
 “ปีการศึกษา”  หมายถึง   ปีการศึกษาที่ก าหนดโดยกระทรวง 
ศึกษาธิการ ส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือที่ก ากับ มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง หรือองค์การ
ของรัฐบาล    
 ข้อ  ๔  ให้ประธานกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ  ๕  เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์จะให้กู้เฉพาะเพ่ือการศึกษาของสมาชิก  
คู่สมรส และบุตรสมาชิก เท่านั้น 
  ข้อ  ๖  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ต้องเสนอค าขอกู้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่ก าหนดไว้ พร้อมส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร หรือเอกสารแสดงความ
เกี่ยวพันของผู้ที่ศึกษา และหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา หรือหลักฐานการลงทะเบียน รายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งออกให้โดยสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน หรือ ประกาศ หรือ
ระเบียบการ หรือแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร หรือหลักฐานอื่นในท านองเดียวกัน  
 ข้อ  ๗  คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาตามระเบียบนี้ และกรณีผู้ได้รับมอบหมายใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการดังกล่าวจะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวถัดไป 

หมวด ๒ 
สิทธิการกู้ 

 ข้อ  ๘  สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินสามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา   ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อย
กว่า  ๒ เดือน สมาชิกที่หลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง และ สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างส่ง
เงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย  สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู้เงินสามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
ของสมาชิกนั้น     เว้นแต่ได้แก้ไขหลักประกันเงินกู้สามัญที่บกพร่องให้คืนดี หรือ    ได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ  ๙  จ านวนเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นให้เป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ ์ 
 ข้อ  ๑๐  สหกรณ์อาจให้เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกรายหนึ่งๆ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการช าระคืนเงินกู้โดยพิจารณาว่า หลังจากหักเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกแล้ว  สมาชิกต้องมี
เงินคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินได้รายเดือน หรือตามแต่คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการเห็นสมควร 



หมวด ๓ 

หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ  ๑๑  สมาชิกผู้กู้ต้องท าสัญญากู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
 ข้อ  ๑๒  หลักประกันส าหรับเงินกู้นั้น ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษารายนั้นโดยเฉพาะราย
เดียวก็ดี   หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี   มีจ านวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้
มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
    ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษารายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี   หรือเมื่อรวมกับ
เงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี   มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ต้องมี
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
    ๑๒.๑  มีสมาชิกซึ่งมิใช่คู่สมรสของผู้กู้ค้ าประกันอย่างไม่จ ากัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษารายนั้น 
   ๑๒.๑.๑  สมาชิกคนหนึ ่งจะค้ าประกันเงินกู ้สามัญเพื่อส่งเสริมการศึกษา 
ได้ตามสิทธิการค้ าประกันเงินกู้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์  
   ๑๒.๑.๒  เมื่อผู้ค้ าประกันตายหรือออกจากสหกรณ์หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
เห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะให้เป็นผู้ค้ าประกันต่อไป สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการ
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ๑๒.๑.๓ การที่สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าสมาชิกผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็น 
ผู้ค้ าประกันแทน 
  ๑๒.๑.๔  สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่า 
เงินต้น หรือดอกเบี้ย ไม่มีสิทธิค้ าประกัน เว้นแต่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
           ๑๒.๒ มีบัญชีเงินฝากในสหกรณ์จ าน าเป็นหลักประกัน ร้อยละ ๙๐ ของเงินฝากที่มีอยู่ 
ในขณะนั้น 

หมวด ๔ 

เงินงวดช าระหนี้ 

 ข้อ  ๑๓  การส่งเงินงวดช าระหนี้  ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้น   ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน   
ของผู้กู้   ณ   ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิก
รวมกัน จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ 
 ข้อ  ๑๔  เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษานั้น ให้คณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) รวมไม่เกิน 
๑๒๐ งวด  
 ข้อ  ๑๕  สมาชิกที่ส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า      
๑๒ งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้  โดยคณะกรรมการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
เหตุผลความจ าเป็นประกอบกับข้อมูลการขอกู้  และการใช้จ่ายเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษารายเดิม    
หากสมาชิกได้รับการพิจารณาให้กู้ใหม่  สหกรณ์จะหักช าระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาคงเหลือจากเงินกู้
สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาครั้งใหม่   
 



หมวด ๕ 
ดอกเบี้ยเงินกู้ 

 ข้อ  ๑๖  ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 
ในอัตราร้อยละ 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  ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้  ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อม      
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค านึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  ๑๙.๑  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
  ๑๙.๒  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
  ๑๙.๓  เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 
ถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามงวดส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ   
 ข้อ  ๒๐  ผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ  หรือ    
งานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้  เว้นแต่สมาชิกที่ออก
จากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
 ข้อ ๒๑  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ ๑๙ ถ้าผู้ค้ าประกันต้องรับผิดช าระหนี้
แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือนจนช าระหนี้เสร็จสิ้น 

หมวด ๗ 
 การอนุมัติให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 

 ข้อ  ๒๒  ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ 
 ข้อ  ๒๓  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
ของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด 
    
     ประกาศ     ณ     วันที่      ๑       มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
                                       (ลงชื่อ)   พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา 
                                                                           (บรรจบ ปรีชา) 
                                             ประธานกรรมการด าเนินการ   
                                     สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก บุตรสมาชิก   
และคู่สมรส  



 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

เรื่อง วงเงินกูส้ามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา และจ านวนงวดผ่อนช าระ 
------------------------------    

ตามระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ นั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
ให้กู้เงินเพื่อส่งเสริมการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่
๒/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๘ ก.พ.๕๔ จึงก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณจ านวนเงินกู้ยืม และจ านวนงวดผ่อนช าระดังนี้ 

๑.จ านวนเงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษาให้ค านวณโดยน าเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาต่อปี   
คูณด้วยจ านวนปีการศึกษา หรือตามจ านวนเงินค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ที่ก าหนดโดยสถานศึกษา  

๒.จ านวนงวดผ่อนช าระ 
   ๒.๑ วงเงินไม่เกิน   ๕๐,๐๐๐ บาท   ผ่อนช าระไม่เกิน  ๖๐ งวด 
  ๒.๒ วงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   ผ่อนช าระไม่เกิน ๘๔ งวด 
  ๒.๓ วงเงินเกิน    ๑๐๐,๐๐๐ บาท   ผ่อนช าระไม่เกิน ๑๒๐ งวด  
๓. การฝึกอบรมหลักสูตรใด ๆ ไม่ถือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษา 
  

  ประกาศ          ณ          วนัที่       ๑        มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
           (ลงชื่อ) พลเรือตรี บรรจบ ปรีชา 
             (บรรจบ ปรีชา) 
              ประธานกรรมการด าเนินการ  
           สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 


