
 

 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่ 
 พ.ศ.๒๕๕๔ 

_________________ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
เพ่ือการแปลงหนี้ใหม่ เพ่ือให้การพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกมีความอ่อนตัว อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  ข้อ  ๖๖ (๙) ข้อ ๙๕ (๓) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
ครั้งที ่๕/๒๕๕๔ เมื่อ ๒๖ พ.ค.๕๔ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
เพ่ือการแปลงหนี้ใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔ 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่๑ มิ.ย.๕๔ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”  หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “สมาชิก”    หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “คณะกรรมการเงินกู้”  หมายถึง  คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
  “คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
จ ากัด 

  “เงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่”  หมายถึง  เงินกู้สามัญที่สมาชิกผู้ขอกู้เงินพิเศษ 
เพ่ือการเคหะสงเคราะห์   กู้เพ่ือช าระหนี้เงินกู้สามัญรายเดิมที่มีอยู่กับสหกรณ์  

 ข้อ ๔  ให้ประธานกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ  ๕  สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้สามัญรายเดิมอยู่แล้ว และประสงค์ขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะ 
สงเคราะห์ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นถึงความจ าเป็นในการส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
แต่เมื่อค านวณเงินคงเหลือรับสุทธิหลังจากหักเงินงวดช าระหนี้แล้ว ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการ
อาจพิจารณาให้กู้ได้ โดยให้สมาชิกขอกู้เงินสามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่   พร้อมกับเงินกู้พิเศษเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์นั้น   โดยให้มีจ านวนเงินที่ขอกู้เท่ากับยอดหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือ และสหกรณ์จะน าเงินกู้  
ที่ได้รับไปหักช าระหนี้เงินกู้สามัญรายเดิม 
 ข้อ  ๖  สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่  ให้ยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ 
ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด   
 ข้อ  ๗  คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม ่
แก่สมาชิกตามระเบียบนี้ และกรณีผู้ได้รับมอบหมายใช้อ านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการดังกล่าวจะต้อง
รายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการคราวถัดไป 



 

 

หมวด ๒ 
สิทธิการกู้และวงเงินกู้ 

 ข้อ  ๘  สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินสามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่  ต้องเป็นสมาชิกที่ขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์ และมีหนี้สินเงินกู้สามัญรายเดิมอยู่แล้วเท่านั้น สมาชิกที่หลักประกันเงินกู้บกพร่อง และ
สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับ
พิจารณาค าขอกู้เงินสามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่นั้น เว้นแต่ได้แก้ไขหลักประกันเงินกู้ที่บกพร่องให้คืนดี หรือ 
ได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 ข้อ  ๙  จ านวนเงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่นั้น   ให้มีจ านวนตามยอดหนี้เงินกู้สามัญคงเหลือ 
 ข้อ  ๑๐  สหกรณ์อาจให้เงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่แก่สมาชิกรายหนึ่งๆ โดยค านึงถึง
ความสามารถในการช าระคืนเงินกู้  โดยพิจารณาว่า หลังจากหักเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกแล้ว  สมาชิกต้องมี
เงินคงเหลือรับสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเงินได้รายเดือน หรือตามแต่คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเห็นสมควร 

หมวด ๓ 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ  ๑๑  สมาชิกผู้กู้ต้องท าสัญญากู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
 ข้อ  ๑๒1 หลักประกันส ำหรับเงินกู้นั้น ถ้ำเงินกู้สำมัญเพ่ือกำรแปลงหนี้ใหม่รำยนั้นโดยเฉพำะ 
รำยเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สำมัญรำยก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ำมี) ก็ดี  มีจ ำนวนไม่เกินกว่ำค่ำหุ้น 
ที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่ำงอ่ืนอีก 
   ถ้ำเงินกู้สำมัญเพ่ือกำรแปลงหนี้ใหม่รำยนั้นโดยเฉพำะรำยเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้
สำมัญรำยก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ำมี) ก็ดี  มีจ ำนวนเกินกว่ำค่ำหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ ในสหกรณ์   ก็ต้องมี
หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
   ๑๒.๑  มีสมำชิกค้ ำประกันอย่ำงไม่มีจ ำกัดเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สำมัญเพ่ือกำรแปลง
หนี้ใหม่รำยนั้น 
       สิทธิกำรค้ ำประกันนั้น ให้มีวงเงินค้ ำประกันเท่ำกับสิทธิกำรค้ ำประกันเงินกู้สำมัญ 
และค้ ำประกันได้ไม่เกินอำยุ ๖๕ ปีบริบูรณ์  
      เพ่ือควำมมั่นคงในกำรให้เงินกู้สำมัญเพ่ือกำรแปลงหนี้ใหม่ คณะกรรมกำร หรือ
คณะกรรมกำรเงินกู้ มีอ ำนำจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ ำประกันมำกกว่ำหนึ่งคนได้ 
            สมำชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ ำประกันส ำหรับผู้กู้สำมัญเพ่ือกำรแปลงหนี้ใหม่ได้เพียง
หนึ่งสัญญำ  
            เมื่อผู้ค้ ำประกันตำยหรือออกจำกสหกรณ์หรือมีเหตุที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำ 
ไม่สมควรหรือไม่อำจที่จะให้เป็นผู้ค้ ำประกันต่อไป  สมำชิกผู้กู้ต้องจัดให้สมำชิกอ่ืน   ซึ่งคณะกรรมกำร
เห็นสมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 
  กำรที่สมำชิกผู้ค้ ำประกันออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ  ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้น
หลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกัน จนกว่ำสมำชิกผู้กู้ได้จัดให้สมำชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมกำรเห็นสมควร  เข้ำเป็นผู้ 
ค้ ำประกันแทน 
            สมำชิกที่ขำดส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนหรือค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ไม่ว่ำเงินต้น หรือ
ดอกเบี้ย  ไม่มีสิทธิค้ ำประกัน เว้นแต่คณะกรรมกำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจะพิจำรณำตำมที่เห็นสมควร  
  ๑๒.๒ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเพ่ือกำรอยู่อำศัยอันปลอดภำระจ ำนองรำยอ่ืน ใช้ค้ ำประกัน
เงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของรำคำประเมิน  โดยที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงนั้น   ผู้กู้จะต้องมีกรรมสิทธิ์  หรือ 
มีกรรมสิทธิ์รวม  หรือมีสิทธิครอบครอง  และตั้งอยู่ภำยในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดระยองเท่ำนั้น 



 

 

  ๑๒.๓ เงินฝำกที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ใช้ค้ ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน
เงินฝำก 
           ๑๒.๔ ห้องชุดอันปลอดภำระจ ำนองรำยอ่ืน  ใช้ค้ ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐  
ของรำคำหลักประกัน  โดยผู้กู้จะต้องมีกรรมสิทธิ์ หรือมีกรรมสิทธิ์ร่วม และใช้ค้ ำประกันได้เพียงครั้งเดียว และ
ห้องชุดดังกล่ำวจะต้องตั้งอยู่ภำยในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดระยองเท่ำนั้น 
  ๑๒.๕ ที่ดินอันปลอดภำระจ ำนองรำยอ่ืน  ใช้ค้ ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกิน  ร้อยละ ๗๐ 
ของรำคำประเมิน  โดยที่ดินนั้น ผู้กู้จะต้องมีกรรมสิทธิ์  หรือมีกรรมสิทธิ์รวม  หรือมีสิทธิครอบครอง  และ
ตั้งอยู่ภำยในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดระยองเท่ำนั้น 
  ๑๒.๖ กรณีที่หลักประกันเงินกู้ที่สมำชิกน ำมำค้ ำประกัน มีจ ำนวนไม่พอหรือบกพร่อง 
ขึ้นในภำยหลัง คณะกรรมกำรอำจอนุญำตให้ผู้กู้น ำหลักประกันอ่ืนมำเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตำมสมควร 
 
 

หมวด ๔ 
เงินงวดช าระหนี้ 

 ข้อ  ๑๓  การส่งเงินงวดช าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน  
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทุกประเภท  ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอ่ืนๆ ของสมาชิก
รวมกัน จะต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๐ 
 ข้อ  ๑๔  เงินงวดช าระหนี้สินเงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นเงินต้น และ
ดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่งวดสุดท้าย)  และให้มีจ านวนงวดผ่อนช าระเท่ากับเงินกู้พิเศษเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์นั้น  

 
หมวด ๕ 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ข้อ  ๑๕  ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่ นั้น ให้คิดอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าเงินกู้สามัญ 
ร้อยละ ๐.๕    
 ข้อ  ๑๖  ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่นั้น ให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินกู้ 
ที่รับไป  หรือต้นเงินกู้คงเหลือ  การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันก่อนวันที่รับ 
ช าระคืน เว้นแต่เงินงวดช าระหนี้ให้คิดถึงวันสิ้นเดือน 
 

หมวด ๖ 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ ๑๗  ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด   
 ข้อ  ๑๘  ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมดอกเบี้ย
ในทันทีโดยมิพักค านึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 แก้ไขเพิ่มเติมตามระเบยีบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อการแปลงหนี้ใหม่ (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.2554 



 

 

    ๑๘.๑ เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
    ๑๘.๒ เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการ ว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
    ๑๘.๓ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไข
ให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด 
    ๑๘.๔ เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา 
ถึงสองงวด   หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามงวดส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ   
 ข้อ  ๑๙  ผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน ต้องรับผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ  หรือ 
งานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่  
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ านั้นได้  เว้นแต่สมาชิกที่ออก
จากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
 ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ ๑๘ และ ข้อ ๑๙ ถ้าผู้ค้ าประกัน 
ต้องรับผิดช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดรายเดือน 
จนช าระหนี้เสร็จสิ้น  
    กรณีผู้กู้ใช้หลักประกันอ่ืนที่มิใช่บุคคลค้ าประกัน  สหกรณ์จะบังคับช าระหนี้เอากับ
หลักทรัพยท์ี่ใช้ค้ าประกันเงินกู้นั้นตามขั้นตอนของกฎหมาย 
 

หมวด ๗ 
การอนุมัติให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 

 ข้อ  ๒๑  ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้  
ในระเบียบนี้ในกรณีมีการกู้นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัย 
 ข้อ  ๒๒  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาดค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด 
    
   ประกาศ       ณ      วันที่        ๒๖         พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
        (ลงชื่อ) พลเรือตรี  บรรจบ ปรีชา 
                                                                    (บรรจบ ปรีชา) 
                                                             ประธานกรรมการด าเนินการ 
                                                          สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกที่ประสงค์กู้เงินเพ่ือการ
เคหะสงเคราะห์ ที่มีหนี้เงินกู้สามัญรายเดิมอยู่แล้ว สามารถกู้เงินได้ตามหลักเกณฑ์ 
หมายเหตุ  หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้ าประกันเงินกู้ และ 
การผ่อนช าระ ให้เหมาะสม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) 
 


