
การบริการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
และส่งเสริมให้สมาชิกมีฐานะมั่นคงมากยิ่งขึ้น ตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ในด้านความร่วมมือและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การกู้เงินที่ถูกต้องจะท าให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะพวกเราเป็นมนุษย์
เงนิเดือน ถ้าไม่ได้เป็นครอบครัวที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมั่งมีอยู่แล้ว คงเป็นเรื่องยากที่จะซื้อทรัพย์สินที่
มีมูลค่ามากเพ่ือสร้างฐานะและความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้น เช่น การซื้อบ้าน หรือจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นหลัก
แหล่ง ถ้ารอเก็บเงินให้เพียงพอกับมูลค่าก็คงไม่ทันกับราคาบ้านและที่ดินที่เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี ตามภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการลงทุนเปิดกิจการเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่ครอบครัว ถ้ารอเงินเก็บก็คงมีคนลงทุนแทน
เราไปเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น นี่คือเหตุผลเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ท าให้เห็นว่าการกู้ เงิ นก็มีประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันเช่นกัน แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเรากู้เงินไปใช้ในสิ่งที่ไม่จ าเป็น ไม่ได้สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือคุณค่า
ให้แก่ชีวิตเราและครอบครัว ก็จะท าให้เกิดผลเสียได้ เช่น กู้เงินไปใช้หรือซื้อสิ่งของเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง มากกว่าความจ าเป็น หรือเพ่ือต้องการให้คนรอบข้างยอมรับนับถือ แต่ไม่ได้ค านึงถึงเงินในกระเป๋า
ตัวเอง เป็นต้น การใช้เงินโดยไม่จ าเป็นอาจส่งผลให้ประสบปัญหาทางการเงิน และมีผลร้ายแรงถึงขั้นที่ต้อง
สูญเสียคนรอบข้าง หรือแม้กระท่ังคนในครอบครัว ดังนั้น สมาชิกที่จะตัดสินใจกู้เงินจึงควรไตร่ตรอง พิจารณา 
ความจ าเป็น และความสามารถในการช าระหนี้ของตนเองให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจกู้เงิน เพราะถ้าสมาชิกเป็นผู้กู ้
ไม่สามารถช าระหนี้ได้แล้ว คนที่จะได้รับผลกระทบคือ เพ่ือน หรือพ่ี หรือน้อง หรือคนในครอบครัวที่มาค้ าประกัน
กับ สอ.นย.ว่าจะชดใช้หนี้แทนให้เมื่อผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ 
 ปัจจุบัน สอ.นย.ให้กู้ เงิน ๓ ประเภท คือ เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้ พิเศษเพ่ือ 
การเคหะสงเคราะห์ โดยเงินกู้แต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

๑. เงินกู้ฉุกเฉิน เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกในเวลา
จ าเป็นเร่งด่วนหรือในยามฉุกเฉิน โดยสมาชิกรอรับเงินได้ในทันทีหลังจากส่งเรื่องกู้เงินที่ส านักงาน มีวงเงินให้กู ้
ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับเงินกู้ประเภทอ่ืน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๑๒ งวด ช าระแล้ว ๔ งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ 
- การช าระคืนมีแบบเดียว คือ แบบเงินต้นคงที่  
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๗.๒๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ ของ

ดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๖.๓๕ ต่อปี) 
๒. เงินกู้สามัญ เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยส่งเสริมให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สร้าง

ความมั่นคงให้แก่ชีวิต และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกที่จ าเป็นต้องใช้เงินจ านวนมาก ซึ่งเงินกู้สามัญของ 
สอ.นย.นั้น ได้แบ่งออกเป็น ๗ ประเภทย่อยตามวัตถุประสงค์ในการกู้เงิน คือ 

๒.๑ เงินกู้สามัญ 
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  
- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๑๘๐ งวด ช าระแล้ว ๑๘ งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้ 
- การช าระคืนมี ๒ แบบ คือ แบบเงินต้นคงที่ และแบบเท่ากันทุกงวด 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๗.๒๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๖.๓๕ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  



- ๒ - 
 

๒.๒ เงินกู้สามัญเพ่ือซื้ออาวุธปืนประจ ากาย (ปืนพก) เปิดให้บริการเฉพาะโครงการจาก นย.
เท่านั้น 

- ให้กู้ได้ตามราคาปืน ไม่เกิน ๗๐,๐๐๐ บาท  
- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๖๐ งวด  
- การช าระคืนมีแบบเดียว คือ แบบเงินต้นคงที่  
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๗.๒๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๖.๓๕ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  

๒.๓ เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน (ติดตั้งแก๊สรถยนต์) 
- ให้กู้ได้ตามราคาติดตั้งจริง ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  
- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๖๐ งวด  
- การช าระคืนมีแบบเดียว คือ แบบเงินต้นคงที่  
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๒๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๕.๓๕ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  

๒.๔ เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
- ให้กู้ได้ตามราคาที่ซื้อจริง ไม่เกิน ๘๐,๐๐๐ บาท  
- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๖๐ งวด  
- การช าระคืนมีแบบเดียว คือ แบบเงินต้นคงที่   
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๒๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๕.๓๕ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  

๒.๕ เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อจักรยานและอุปกรณ์เพ่ือการขับขี่ 
- ให้กู้ได้ตามราคาที่ซื้อจริง ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท  
- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๖๐ งวด  
- การช าระคืนมีแบบเดียว คือ แบบเงินต้นคงที่   
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๒๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๕.๓๕ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  

๒.๖ เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
- ให้กู้สูงสุดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
- ผ่อนช าระได้ ๑๒๐ งวด และ ๑๕๐ งวด  
- การช าระคืนแบบเงินงวดเท่ากันทุกงวด  
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๗๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๕.๘๔ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  
- ช าระคืนก่อนครบ ๑๒ งวด คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ของจ านวนเงินต้นที่ช าระ 



- ๓ - 
 

 
๒.๗ เงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 

- ให้กู้ได้ตามจ านวนหนี้ที่ต้องช าระแทนผู้กู้ เมื่อกู้แล้วต้องมีเงินคงเหลือพอให้หักช าระ
เงินต้นและดอกเบี้ย 

- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๒๔๐ งวด และไม่เกินอายุ ๗๐ ปี 
- การช าระคืนแบบเงินงวดเท่ากันทุกงวด 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๕.๒๕ ต่อปี กรณีกู้เงินเฉพาะจ านวนหนี้ที่ต้องรับ

ช าระแทนผู้กู้ (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ 
๔.๕๔ ต่อปี) 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๒๕ ต่อปี กรณีกู้เงินตามจ านวนหนี้ที่ต้องรับ
ช าระแทนผู้กู้รวมกับหนี้เงินกู้สามัญของผู้ค้ าประกัน (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึง
สมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๕.๓๕ ต่อปี) 

- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  
๒.๘ เงินกู้สามัญเพ่ือส่งเสริมการศึกษา (เฉพาะสมาชิก คู่สมรส และบุตรสมาชิก) 

- ให้กู้ได้ตามที่จ่ายจริงตลอดหลักสูตรที่ก าหนดโดยสถานศึกษา  
- กู้ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ช าระได้ไม่เกิน ๖๐ งวด 
- กู้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ช าระได้ไม่เกิน ๘๔ งวด 
- กู้เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ช าระได้ไม่เกิน ๑๒๐ งวด 
- การช าระคืนแบบเงินต้นคงที ่ 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๒๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๕.๓๕ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น  

๒.๙ เงินกู้สามัญเพ่ือการแปลงหนี้ใหม่ (เฉพาะสมาชิกที่กู้เงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ที่มี
หนี้เงินกู้สามัญเดิม) 

- ให้กู้ได้ตามจ านวนหนี้เงินกู้สามัญเดิมรวมกับค่าเบี้ยประกันชีวิต  
- มีระยะเวลาช าระคืนเท่ากับเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
- การช าระคืนแบบเงินงวดเท่ากันทุกงวด 
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๖.๗๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ 

ของดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๕.๘๔ ต่อปี) 
- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น หรือที่ดิน

พร้อมสิ่งปลูกสร้างเพ่ือการอยู่อาศัยที่ปลอดภาระจ านอง 
๓. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เป็นเงินกู้ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่

อาศัยเป็นของตนเอง เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต 
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
- มีระยะเวลาช าระคืนสูงสุดไม่เกิน ๓๖๐ งวด  
- การช าระคืนมีแบบเดียว คือ แบบเงินงวดเท่ากันทุกงวด  
- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจุบัน ร้อยละ ๕.๗๕ ต่อปี (หากเฉลี่ยคืนสิ้นปีร้อยละ ๑๓.๕๐ ของ

ดอกเบี้ย นั่นหมายถึงสมาชิกจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิปีละ ๔.๙๗ ต่อปี) 



- ๔ - 
 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย. 

๑. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้เงินสามัญเพ่ือช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินภายนอก (ธนาคาร) ตั้งแต่วันที่  
๑ เม.ย.๖๐ (ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท) 

๒. สอ.นย.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี (ปัจจุบัน เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน 
ร้อยละ ๗.๒๕ ต่อปี เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๕.๗๕ ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๐ 

- ช าระคืนก่อนครบ ๓๖ งวด คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ ๒ ของเงินที่ช าระ เว้นแต่ช าระเพ่ิม 
ไม่เกินค่างวดในแต่ละเดือน 

- ต้องมีหลักประกันเงินกู้ เป็นบุคคล หรือเงินฝากสหกรณ์ หรือทุนเรือนหุ้น หรือที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างเพ่ือการอยู่อาศัยที่ปลอดภาระจ านอง 

สอ.นย.ให้บริการเงินกู้หลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากัน มีระยะเวลา
ช าระคืนแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการให้กู้เงิน ดังนั้น หากสมาชิกเลือกใช้บริการตรงตามวัตถุประสงค์ 
สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากการกู้เงินกับ สอ.นย.อย่างแท้จริง  
 

 

 

 

 

 

 

  สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล :  marinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 


