
 
 
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน  จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้  

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

   
โดยที่เป็นการสมควรก้าหนดระเบียบเพื่อให้การช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้้าประกันเงินกู้ท่ีต้อง 

รับช้าระหนี้เงินกู้แทนผู้กู้  อาศัยอ้านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด พ.ศ.๒๕๕๐ 
ข้อ ๖๖ (๙) และมติที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๓  เมื่อ ๓๐ ส.ค.๕๓    จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ
เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๓” 
  ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ก.ย.๕๓   เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 
             “สหกรณ์”   หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด  
             “สมาชิกผู้ค้้าประกัน”  หมายถึง สมาชิกที่เป็นผู้ค้้าประกันหนี้เงินกู้ตามหนังสือ 
ค้้าประกันที่ท้าไว้กับสหกรณ์ 
    “คณะกรรมการ”  หมายถึง คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จ้ากัด 
    “คณะกรรมการเงินกู้”  หมายถึง คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิก
โยธิน จ้ากัด 

ข้อ   ๔   ให้ประธานกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด รักษาการ         
ตามระเบียบนี้ 

 
หมวด ๑ 

ข้อก าหนดทั่วไป 
 ข้อ   ๕    เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้นั้น  สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิก 
ผู้ค้้าประกันที่ต้องช้าระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้้าประกันเท่านั้น 
  ข้อ    ๖   สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินสามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้   ต้องเสนอ 
ค้าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก้าหนดไว้ 
  ข้อ   ๗    คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอ้านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ค้้าประกันเงินกูต้ามระเบียบนี้ และกรณีผู้ได้รับมอบหมายใช้อ้านาจวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญเพ่ือการดังกล่าว
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการรับทราบในการประชุมคณะกรรมการด้าเนินการคราวถัดไป 
   

หมวด ๒ 
สิทธิการกู้และวงเงินกู้ 

ข้อ  ๘   จ้านวนเงินให้กู้แก่สมาชิกผู้ค้้าประกันเงินกู้  สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกู้เท่ากับหนี้ที่ 
ต้องช้าระแทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้้าประกัน   
  หนี้ที่ต้องช้าระแทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้้าประกันจะต้องเป็นหนี้หลังจากท่ีผู้กู้ หรือทายาทได้น้าเงินที่
พึงได้รับจากส่วนราชการ(ถ้ามี) และหรือเงินสวัสดิการสงเคราะห์ใดๆ (ถ้ามี)  และหรือเงินประกันชีวิต (ถ้ามี) 
ช้าระหนี้แล้ว  คงเหลือเป็นจ้านวนเงินเท่าใด สหกรณ์จะพิจารณาให้กู้ตามส่วนของเงินกู้ท่ีสมาชิกผู้ค้้าประกัน



  
เงินกู้ต้องรับผิดชอบช้าระหนี้แทนผู้กู้ เว้นแต่มีความ จ้าเป็นอื่นใด และมีเหตุผลสมควร  ให้อยู่ในอ้านาจการ
พิจารณาของคณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 1 

                                (วรรคสามยกเลิก)     
หมวด  ๓ 

หลักประกันส าหรับเงินกู้ 
  ข้อ  ๙  สมาชิกผู้กูเ้งินสามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ ต้องท้าสัญญากูไ้ว้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่ก้าหนด 
 ข้อ    ๑๐  หลักประกันส้าหรับเงินกู้นั้น ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้รายนั้น
โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี    หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี   มีจ้านวนไม่เกิน
กว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอ่ืนอีก 
          ถ้าเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้รายนั้นโดยเฉพาะรายเดียวก็ดี     
หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี   มีจ้านวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ใน
สหกรณ์ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
          ๑๐.๑  มีสมาชิกที่มิได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควรอย่างน้อยคนหนึ่งค้้าประกันอย่างไม่จ้ากัด เพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้า
ประกันเงินกู้รายนั้นในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้     

   ๑๐.๑.๑ สิทธิการค้้าประกันนั้น  ให้มีวงเงินค้้าประกันเท่ากับสิทธิการค้้า
ประกันเงินกู้สามัญ และค้้าประกันได้ไม่เกินอายุเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 2 
    ๑๐.๑.๒ เพ่ือความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกัน
เงินกู้ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้มีอ้านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้้าประกันมากกว่าหนึ่งคนได้                   
    ๑๐.๑.๓ สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้้าประกันส้าหรับผู้กู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้
ค้้าประกันเงินกู้มากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้  
     ๑๐.๑.๔ เมื่อผู้ค้้าประกันตายหรือออกจากสหกรณ์หรือมีเหตุที่
คณะกรรมการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะให้เป็นผู้ค้้าประกันต่อไป สมาชิกผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่ง
คณะกรรมการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนด 
     ๑๐.๑.๕ การที่สมาชิกผู้ค้้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  ไม่
เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการค้้าประกันจนกว่าสมาชิกผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรเข้า
เป็นผู้ค้้าประกันแทน  
     ๑๐.๑.๖ สมาชิกที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือค้างส่งเงินงวดช้าระหนี้ไม่ว่า
เงินต้น หรือดอกเบี้ย  ไม่มีสิทธิค้้าประกัน เว้นแต่คณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร  
     ๑๐.๑.๗ กรณสีมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้จัดหา 
ผู้ค้้าประกันได้แต่สิทธิการค้้าประกันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก้าหนด  เช่น   มีวงเงินและหรือ
ระยะเวลาค้้าประกันน้อยกว่าวงเงินกู้และหรือระยะเวลาผ่อนช้าระของผู้กู้    หรือสมาชิกผู้ขอกู้ไม่สามารถ
จดัหาผู้ค้้าประกันได้ตามจ้านวนที่สหกรณ์ก้าหนด การพิจารณาว่าจะอนุมัติให้สมาชิกกู้หรือไม่และจะให้ค้้า
ประกันหรือไม่ให้ผู้มีอ้านาจให้เงินกู้ตามระเบียบนี้พิจารณาเป็นรายๆ 3    
 
1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2561 
2.ข้อ 10.1.1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554  
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2555 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
3 เพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
     



  
     
             ๑๐.๒ มีบัญชีเงินฝากในสหกรณ์จ้าน้าเป็นหลักประกัน ร้อยละ ๙๐ ของเงินฝากที่มี
อยู่ในขณะนั้น 
 ข้อ  ๑๐/๑  การจัดท้าหลักประกันเสริมส้าหรับเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก้าหนด  เว้นแต่สมาชิกไม่อยู่ในหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะสามารถ 
จัดท้าหลักประกันเสริมได้  การพิจารณาว่าจะอนุมัติให้สมาชิกกู้หรือไม่นั้น  ให้ผู้มีอ้านาจให้เงินกู้แก่สมาชิก  
ตามระเบียบนี้พิจารณาเหตุผลเป็นรายๆ ไป 4 

หมวด  ๔ 
เงินงวดช าระหนี้ 

  ข้อ ๑๑ เงินงวดช้าระหนี้เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้นั้น ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ 
เป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด  เว้นแต่งวดสุดท้าย  รวมไม่เกินสามร้อยงวดและผ่อนช้าระได้ไม่เกิน
อายุเจ็ดสิบห้าปีบริบูรณ์ 5 
  ข้อ ๑๒ การส่งเงินงวดช้าระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องส่งสหกรณ์นั้นให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้   ณ  ที่จ่าย  และให้ถือว่าเงินงวดช้าระหนี้แต่ละงวดถึงก้าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน   หรือวันท้าการ
สุดท้ายของเดือน  

 
หมวด  ๕ 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
  ข้อ  ๑๓  ให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ร้อยละหนึ่งต่อปี 6 
  ข้อ   ๑๔  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 
หมวด  ๖ 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
  ข้อ  ๑๕   ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก้าหนดไว้        
ในระเบียบนี้ และเม่ือคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันส้าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนด   
  ข้อ ๑๖ ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อม      
ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค้านึงก้าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  ๑๖.๑  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
  ๑๖.๒  เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการ
แก้ไขให้คืนดีในระยะเวลาที่คณะกรรมการก้าหนด 
  ๑๖.๓  เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช้าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึง
สองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช้าระหนี้ดังกล่าวนั้นถึงสามงวดส้าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ   
 
 
 
     
4  เพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2555 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ.2561 



  
  ข้อ ๑๗  ผู้กู้ ผู้ค้้าประกัน ต้องรับ ผูกพันว่าถ้าตนประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการ
หรือ    งานประจ้าตามข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช้าระหนี้สินซึ่ง
ตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนแล้วจึงขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ้านั้นได้  เว้นแต่สมาชิก
ที่ออกจากราชการโดยไม่มีความผิดและมิได้ลาออกจากสหกรณ์   
 ข้อ ๑๘ ในกรณีท่ีเงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามข้อ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ถ้าผู้ค้้าประกัน
ต้องรับผิดช้าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช้าระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ ให้เรียกเก็บจากผู้ค้้าประกันเป็นงวดรายเดือน
จนช้าระหนี้เสร็จสิ้น 
 

หมวด ๗ 
การอนุมัติให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก 

 ข้อ  ๑๙  ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ้านาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามระเบียบนี้ ในกรณี 
มีการกู้นอกเหนือจากท่ีก้าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้เป็นอ้านาจของคณะกรรมการพิจารณา 7 
 ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาด   ค้าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด 

บทเฉพาะกาล 8 
 ข้อ  ๒๑  สมาชิกท่ีน้าหนี้เงินกู้สามัญของตนเองมารวมกับหนี้เงินค้้าประกันเพ่ือกู้เงินสามัญ 
เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้อยู่ก่อนที่ระเบียบฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ ให้ถือว่าเป็นการกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือ
ค้้าประกันเงินกู้ตามระเบียบนี้และคงได้รับสิทธิในอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนช้าระตามหลักเกณฑ์ 
และข้อตกลงตามสัญญาเดิมจนกว่าหนี้ตามสัญญาเงินกูน้ั้นจะช้าระจนเสร็จสิ้น  ส่วนสมาชิกที่กู้โดยมิได้น้าหนี้
เงินกู้สามัญของตนเองมารวมกับหนี้เงินค้้าประกันให้ได้รับสิทธิในอัตราดอกเบี้ยตามระเบียบนี้  
    
     ประกาศ     ณ     วันที่     ๓๑       สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
                                        (ลงชื่อ) พลเรือโท   ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ 
                                                                       (ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์) 
                                                  ประธานกรรมการด้าเนินการ  
                                    สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ้ากัด 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ที่ต้องช้าระหนี้
เงินกู้แทนผู้กู้  
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้กู้ให้เหมาะสม (ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2553) 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การค้้าประกันเงินกู้ และการ
ผ่อนช้าระ ให้เหมาะสม (ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554) (แก้ไขโดย ฉบับที่ 4) 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์การก้าหนดจ้านวนงวดผ่อน
ช้าระ อายุผู้กู้ และอายุผู้ค้้าประกันเงินกู้ รวมถึงการก้าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับที่ 4 พ.ศ.2555) 
หมายเหตุ หลักการและเหตุผลที่ประกาศใช้ระเบียบนี้คือ  โดยที่ปัจจุบันสมาชิกที่รับโอนหนี้ค้้าประกันจากผู้กู้มี
จ้านวนเพ่ิมขึ้นและการขอกู้ตามระเบียบนี้มีข้อจ้ากัดหลายประการ เช่น ไม่สามารถจัดหาผู้ค้้าประกันได้  
หรือหาได้ไม่ครบตามจ้านวนที่สหกรณ์ก้าหนด  หรือไม่สามารถจัดท้าหลักประกันเสริมได้ รวมถึงอัตราดอกเบี้ย
ที่ก้าหนดไว้เดิมยังไม่เหมาะสมท้าให้สมาชิกที่รับโอนหนี้ค้้าประกันต้องเสียดอกเบี้ยเงินค้้าประกันจ้านวนมาก 
ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระเบียบที่ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกผู้ค้้าประกัน  

 



  
ประกอบกับสหกรณ์ได้ก้าหนดระเบียบว่าด้วยการปรับ โครงสร้ า งหนี้ ให้ แก่สมาชิกขึ้ นมาบั งคับ ใช้ แล้ ว 
จึงจ้าเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก้าหนดในระเบียบให้สอดคล้องกัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7,8  แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบยีบ สอ.นย.ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้้าประกันเงินกู้ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2561 
 


