
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้  

พ.ศ.๒๕๕๓ 
......................................... 

   
  โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดระเบียบเพ่ือให้การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค ้าประกันเงินกู้ที่ต้องรับ
ช้าระหนี เงินกู้แทนผู้กู้  อาศัยอ้านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ 
ข้อ ๖๖ (๙) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการ ครั งที่  ๘/๒๕๕๓  เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๓   จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี  
  ข้อ ๑  ระเบียบนี เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี ให้ใช้บังคับตั งแต ่๑ ก.ย.๕๓  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี  
 “สหกรณ”์   หมายถึง สหกรณอ์อมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด  
 “สมาชิกผู้ค ้าประกัน”  หมายถึง สมาชิกที่เป็นผู้ค ้าประกันหนี เงินกู้ตามหนังสือ 
ค ้าประกันที่ท้าไว้กับสหกรณ์ 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
นาวิกโยธิน จ้ากัด 
 “คณะกรรมการเงินกู”้  หมายถึ ง  คณะกรรมการ เ งินกู้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ 
นาวิกโยธิน จ้ากัด 

 ข้อ ๔  ให้ประธานกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด รักษาการตามระเบียบนี  
 

หมวด ๑ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ ๕  เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้นั น  สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิก 
ผู้ค ้าประกันที่ต้องช้าระหนี แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค ้าประกันเท่านั น 
  ข้อ ๖  สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้  ต้องเสนอ 
ค้าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก้าหนดไว้ 
  ข้อ ๗  คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ้านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ค ้าประกันเงินกู้ตามระเบียบนี  และกรณีผู้ได้รับมอบหมายใช้อ้านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการดั งกล่าว
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด้าเนินการคราวถัดไป 
   

 
 
 



  

หมวด ๒ 
สิทธิการกู้และวงเงินกู้ 

 ข้อ ๘  จ้ำนวนเงินให้กู้แก่สมำชิกผู้ค้้ำประกันเงินกู้  สหกรณ์จะพิจำรณำให้เงินกู้เท่ำกับหนี้  
ที่ต้องช้ำระแทนผู้กู้ในฐำนะผู้ค้้ำประกัน   
           หนี้ที่ต้องช้ำระแทนผู้กู้ในฐำนะผู้ค้้ำประกันจะต้องเป็นหนี้หลังจำกที่ผู้กู้ หรือทำยำท 
ได้น้ำเงินที่พึงได้รับจำกส่วนรำชกำร(ถ้ำมี) และหรือเงินสวัสดิกำรสงเครำะห์ใดๆ (ถ้ำมี)  และหรือเงินประกัน
ชีวิต (ถ้ำมี) ช้ำระหนี้แล้ว  คงเหลือเป็นจ้ำนวนเงินเท่ำใด สหกรณ์จะพิจำรณำให้กู้ตำมส่วนของเงินกู้ที่สมำชิก 
ผู้ค้้ำประกันเงินกู้ต้องรับผิดชอบช้ำระหนี้แทนผู้กู้ เว้นแต่มีควำมจ้ำเป็นอ่ืนใด และมีเหตุผลสมควร  ให้อยู่ใน
อ้ำนำจกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร 

         กรณีผู้ค้้ำประกันมีหนี้เงินกู้สำมัญรำยอ่ืนอยู่แล้ว ให้น้ำหนี้เงินกู้สำมัญรำยนั้นมำรวม
เป็นเงินกู้สำมัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้ำประกันเงินกู้ได้ ทั้งนี้จ้ำนวนเงินกู้สำมัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้ำประกันเงินกู้กรณีนี้
ให้เท่ำกับจ้ำนวนเงินตำมวรรคสองรวมกับหนี้เงินกู้สำมัญรำยเดิม 1 

      
หมวด  ๓ 

หลักประกันส าหรับเงินกู้ 
  ข้อ ๙  สมาชิกผู้กู้เงินสามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ ต้องท้าสัญญากู้ไว้ต่อสหกรณ์ 
ตามแบบท่ีก้าหนด 
 ข้อ ๑๐  หลักประกันส้าหรับเงินกู้นั น ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้รายนั น
โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี  มีจ้านวนไม่เกินกว่า
ค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
        ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้รายนั นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี 
หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี   มีจ้านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ 
ในสหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
        ๑๐.๑  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่งค ้าประกันอย่างไม่จ้ากัด  เพ่ือหนี สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือ 
ผู้ค ้าประกันเงินกู้รายนั นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้     

     ๑๐.๑.๑ สิทธิกำรค้้ำประกันนั้น     ให้มีวงเงินค้้ำประกันเท่ำกับสิทธิ 
กำรค้้ำประกันเงินกู้สำมัญ และค้้ำประกันได้ไม่เกินอำยุ ๗๐ ปีบริบูรณ์ 2 
      ๑๐.๑.๒ เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน
เงินกู้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้มีอ้านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค ้าประกันมากกว่าหนึ่งคนได้                   
      ๑๐.๑.๓ สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค ้าประกันส้าหรับผู้กู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ค ้าประกันเงินกู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้  
       ๑๐ .๑ .๔  เมื่ อผู้ ค ้ าประกันตายหรื อออกจากสหกรณ์หรื อมี เหตุ 
ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะให้เป็นผู้ค ้าประกันต่อไป สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืน  
ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนด 
      
 
1 ข้อ 8 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 
2.ข้อ 10.1.1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 และ 
   แก้ไขเพิ่มเติมครั งท่ี 2 โดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 



  

      ๑๐.๑.๕ การที่สมาชิกผู้ค ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั นหลุดพ้นจากการค ้าประกันจนกว่าสมาชิกผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควร 
เข้าเป็นผู้ค ้าประกันแทน 
       ๑๐.๑.๖ สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างส่งเงินงวดช้าระหนี  
ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี ย  ไม่มีสิทธิค ้าประกัน เว้นแต่คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 
             ๑๐.๒   มีบัญชีเงินฝากในสหกรณ์จ้าน้าเป็นหลักประกัน ร้อยละ ๙๐ ของเงินฝากที่มี
อยู่ในขณะนั น 

หมวด  ๔ 
เงินงวดช าระหนี้ 

  ข้อ  ๑๑  เ งินงวดช้ ำระหนี้ ส้ ำหรับ เ งินกู้ ส ำมัญเ พ่ื อช่วย เหลือผู้ ค้้ ำประกัน เ งินกู้ นั้ น 
ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำก้ำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้ำประกันเงินกู้เป็นเงินต้นและดอกเบี้ย
รวมกันเท่ำกันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้ำย) รวมไม่เกิน ๒๔๐ งวด และผ่อนช้ำระได้ไม่เกินอำยุ ๗๐ ปีบริบูรณ ์3 
  ข้อ ๑๒ การส่งเงินงวดช้าระหนี  ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้   ณ  ที่จ่าย  และให้ถือว่าเงินงวดช้าระหนี แต่ละงวดถึงก้าหนดส่งภายในวันสิ นเดือน  หรือวันท้าการ
สุดท้ายของเดือน  

 
หมวด  ๕ 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
  ข้อ ๑๓  ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ดังนี ้
     ๑๓.๑ กรณีสมำชิกผู้ค้้ำประกันกู้เงินตำมจ้ำนวนที่ต้องรับผิดชอบช้ำระหนี้แทนผู้กู้  
ให้คิดดอกเบี้ยต่้ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญในอัตรำร้อยละ ๒   
              ๑๓.๒ กรณีสมำชิกผู้ค้้ำประกันน้ำหนี้เงินกู้สำมัญของตนเองมำรวมเป็นเงินกู้สำมัญ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้ำประกันเงินกู้ ให้คิดดอกเบี้ยต่้ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้สำมัญในอัตรำร้อยละ ๑4 
  ข้อ ๑๔  ดอกเบี ยนั นให้คิดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
หมวด  ๖ 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
  ข้อ ๑๕  ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก้าหนดไว้        
ในระเบียบนี  และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส้าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนด   
  ข้อ ๑๖  ในกรณีใดๆ  ดังต่อไปนี   ให้ถือว่าเงินกู้ เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดยสิ นเชิง  
พร้อมดอกเบี ยในทันทีโดยมิพักค้านึงก้าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  ๑๖.๑  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
     
3 ข้อ 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554  
        และแก้ไขเพิ่มเติมครั งท่ี 2 โดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 
4 ข้อ 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามญัเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 



  

    ๑๖.๒  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนด 
  ๑๖.๓  เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช้าระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ยติดต่อกันเป็นเวลา 
ถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช้าระหนี ดังกล่าวนั นถึงสามงวดส้าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ   
 ข้อ ๑๗  ผู้กู้ ผู้ค ้าประกัน ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ หรือ    
งานประจ้าตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช้าระหนี สินซึ่งตนมีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ้านั นได้  เว้นแต่สมาชิกที่ออก
จากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
 ข้อ ๑๘  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ นเชิงตามข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ถ้าผู้ค ้าประกัน
ต้องรับผิดช้าระหนี แทนผู้กู้ และไม่สามารถช้าระหนี โดยสิ นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค ้าประกันเป็นงวดรายเดือน
จนช้าระหนี เสร็จสิ น 
 

หมวด ๗ 
การอนุมัติให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 

 ข้อ ๑๙  ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอ้านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่ก้าหนด
ไว้ในระเบียบนี ในกรณีมีการกู้นอกเหนือจากท่ีก้าหนดไว้ในระเบียบนี  ให้เป็นอ้านาจของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัย 
 ข้อ ๒๐  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี  ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี ขาด  ค้าวินิจฉัยชี ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ นสุด 
    
     ประกาศ     ณ     วันที่       ๓๑       สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
                                        (ลงชื่อ) พลเรือโท   ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ 
                                                                           (ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์) 
                                                    ประธานกรรมการด้าเนินการ  
                                  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด 
 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี คือ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้ที่ต้องช้าระหนี  
            เงินกู้แทนผู้กู ้ 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ให้เหมาะสม  
             (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553) 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การค ้าประกันเงินกู้  
             และการผ่อนช้าระ ให้เหมาะสม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554) (แก้ไขโดย ฉบับที่ 4) 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การก้าหนดจ้านวนงวด 
             ผ่อนช้าระ อายุผู้กู้ และอายุผู้ค ้าประกันเงินกู้ รวมถึงการก้าหนดอัตราดอกเบี ยเงินกู้ให้เหมาะสม 
             เพ่ือเป็นการช่วยเหลือสมาชิกผู้ค ้าประกันเงินกู้ (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) 

 


