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ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
พ.ศ. 2551
-----------------------ด้วยเห็นสมควรดาเนินการให้มีการช่วยเหลือสมาชิกผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ เพื่อเป็ นการลดภาระ
ความเสี่ ยงของผูค้ ้ าประกันได้ส่วนหนึ่ง และลดความเสี่ ยงต่อปั ญหาหนี้สูญของสหกรณ์ไปพร้อมกันด้วย อาศัย
อานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ข้อ 79 (11) และ ข้อ 107 และมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการชุ ดที่ 47 ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 จึงได้กาหนดระเบียบ
ไว้ดงั นี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือ
ผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ พ.ศ. 2551”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ที่กูเ้ งินสามัญโดย
ใช้บุคคลค้ าประกัน ตั้งแต่วนั ที่ 22. เมษายน 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“ เงินกูส้ ามัญ ” หมายถึง เงินกูส้ ามัญทุกประเภทที่สหกรณ์ให้สมาชิกกูโ้ ดยใช้บุคคล
ค้ าประกัน
“ ผูก้ ู้ ”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ซึ่ งเป็ นผูก้ ู้
เงินสามัญสหกรณ์ทุกประเภทที่ใช้บุคคลค้ าประกัน
“ ผูค้ ้ าประกัน” หมายถึง สมาชิกผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญทุกประเภท
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด
“ กองทุน” หมายถึง เงินที่ได้รับจากสมาชิกผูก้ เู้ งินสามัญทุกประเภทที่ใช้บุคคลค้ าประกัน
ชาระเข้าเป็ น กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันตามระเบียบนี้
“ สมาชิกกองทุน” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด ที่ได้ชาระ
เงินเข้ากองทุนเงินกูส้ ามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกันครบเต็ม
จานวนแล้ว
“ เงินสมทบอุดหนุนกองทุน” หมายถึง เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนเข้ากองทุน
ช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญที่ใช้บุคคล
ค้ าประกัน

ข้อ 4. ที่มาของเงินกองทุน อาจได้มาจาก
4.1. ผูก้ จู้ ่ายเงินเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 0.50 ของจานวนเงินกู้
4.2. เงินที่สหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
4.3. เงินบริ จาคโดยไม่มีเงื่อนไข
ข้อ 5. วัตถุประสงค์ของกองทุน
5.1. เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้เงินกูส้ ามัญ โดยใช้บุคคลค้ าประกัน
5.2. เพื่อแบ่งเบาภาระที่ผคู ้ ้ าประกันจะต้องรับภาระหนี้สินตามสัญญาค้ าประกันเงินกูส้ ามัญ
กรณี ที่ผกู ้ ถู้ ึงแก่กรรม
ข้อ 6. ให้สมาชิกผูท้ ี่กเู้ งินสามัญ โดยใช้บุคคลค้ าประกัน ชาระเงินเข้ากองทุนร้อยละ 0.5
ของยอดเงินกูต้ ามสัญญา ยกเว้ นสมาชิ กทีเ่ กษียณอายุราชการ (อายุครบ 60 ปี ) ไม่ ต้องเป็ นสมาชิ กกองทุนและ
ไม่ ต้องชาระเงินเข้ ากองทุน
เงินร้อยละ 0.5 ให้คิดจากเงินกูท้ ี่เป็ นหลักหมื่น หากมีเศษของหลักหมื่นให้ปัดขึ้นเป็ นหลักหมื่น
กรณี สมาชิกผูก้ เู้ ปลี่ยนสัญญาเงินกูส้ ามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกันหากมียอดเงินกูเ้ ท่ากับเงินกู้
สัญญาเดิม ให้ถือว่าได้ชาระเงินเข้ากองทุนไว้แล้ว แต่หากยอดเงินกูเ้ พิ่มมากขึ้น ให้เพิ่มเงินชาระเข้ากองทุน
ให้เท่ากับร้อยละ 0.5 ของยอดเงินกูใ้ นสัญญาที่เปลี่ยนใหม่แล้วแต่กรณี
ข้อ 7. เงินกองทุนที่ได้รับจากสมาชิกกองทุน ตามข้อ. 6 นั้น สหกรณ์จะลงทะเบียนเป็ น
รายบุคคลไว้ให้สมาชิกกองทุนทุกคน
ข้อ 8. ให้สหกรณ์เก็บรักษาเงินกองทุนไว้ในชื่อบัญชี “ กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินสามัญ ”
ข้อ 9. ให้สหกรณ์จดั เงินสมทบอุดหนุ นเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์ ตามจานวนเงินกองทุนที่มีอยูใ่ นขณะนั้น หรื อตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 10. เงินสมทบอุดหนุนกองทุนตามข้อ 9 ให้สหกรณ์เก็บรักษาไว้ในชื่อบัญชี “ เงินสมทบ
อุดหนุ นกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ”
ข้อ 11. เงินที่สมาชิกผูก้ ชู้ าระเข้าในกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ เป็ นเงินชาระหนี้
ส่ วนหนึ่งแก่สหกรณ์กรณี ที่สมาชิกผูก้ ถู้ ึงแก่กรรมและยังมีหนี้คา้ งชาระ หรื อเป็ นเงินที่สหกรณ์จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
ผูก้ ทู้ ี่ได้ชาระหนี้เงินกูห้ มดสิ้ นแล้วโดยงดเว้นดอกเบี้ย
ข้อ 12. สมาชิกผูค้ ้ าประกันที่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบนี้ ต้องเป็ นผูค้ ้ าประกันตามสัญญา
ที่ผกู ้ ไู้ ด้ชาระเงินเข้ากองทุนครบถ้วนตามที่กาหนดในระเบียบนี้
ข้อ 13. การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันให้จ่ายเฉพาะกรณี ที่สมาชิกกองทุนถึงแก่กรรม
โดยมีขอ้ กาหนด ดังนี้

13.1. เมื่อสมาชิกกองทุนเสี ยชีวติ ให้นาเงินค่าหุ น้ เงินฝาก เงินได้อื่นใดอันสมาชิกกองทุน
พึงได้รับจากสหกรณ์ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรื อเงินรายได้อื่น ๆ ไปหักกลบลบ
หนี้ หรื อชาระหนี้เงินกูส้ ามัญของสมาชิกแล้วแต่กรณี ภายใต้บงั คับข้อ 13.2
หนี้ที่เหลือค้างชาระเป็ นจานวนเท่าใดให้สหกรณ์โอนเงินสมทบอุดหนุ นกองทุน
ช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญไปชาระหนี้เงินกูท้ ี่เหลือร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
150,000 บาท
13.2. ในกรณี ที่เงินสมทบอุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญที่มีอยู่
ไม่เพียงพอที่จะจ่ายตามข้อ 13.1 สหกรณ์จะเฉลี่ยให้ตามเงินสมทบอุดหนุนกองทุน
ช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันตามเงินกองทุนที่มีอยูเ่ ท่านั้น
ข้อ 14. เงินที่ได้รับคืนจากการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกกองทุนให้โอนเข้าบัญชีเงินสมทบอุดหนุ น
กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ เท่ากับจานวนเงินที่จ่ายช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
ข้อ 15. สัญญาเงินกูส้ ามัญทุกประเภทที่ใช้บุคคลค้ าประกัน และเกิดขึ้นก่อนใช้ระเบียบนี้ ไม่มีผล
บังคับตามระเบียบนี้
ข้อ 16. การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญ ให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ข้อ 17. การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเพื่อชาระหนี้ แทนผูค้ ้ าประกัน ตามข้อ 13 เป็ น
เพียงบรรเทาความเดือดร้อนของผูค้ ้ าประกันส่ วนหนึ่ง จึงไม่ถือเป็ นเหตุให้ความผูกพันตามกฎหมายในสัญญากูเ้ งิน
ระหว่างสหกรณ์และสมาชิกเปลี่ยนแปลงไป
ข้อ 18. ให้ประธานกรรมการดาเนินการ รักษาการตามระเบียบและให้มีอานาจในการตีความ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2551

(นายจานงค์ ยอดขา)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาญจนบุรี จากัด

