
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
วา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั   

 พ.ศ. 2551 
------------------------ 

   

                    ดว้ยเห็นสมควรด าเนินการใหมี้การช่วยเหลือสมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั    เพื่อเป็นการลดภาระ 
ความเส่ียงของผูค้  ้าประกนัไดส่้วนหน่ึง  และลดความเส่ียงต่อปัญหาหน้ีสูญของสหกรณ์ไปพร้อมกนัดว้ย  อาศยั
อ านาจตามความในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  ขอ้ 79 (11)  และ ขอ้ 107  และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  47  ในการประชุมคร้ังท่ี  5  เม่ือวนัท่ี   21  เมษายน  2551  จึงไดก้ าหนดระเบียบ 
ไวด้งัน้ี 
         ขอ้  1. ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั  วา่ดว้ยกองทุนช่วยเหลือ 
ผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั  พ.ศ. 2551” 
  ขอ้  2. ระเบียบน้ีใหใ้ชแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั  ท่ีกูเ้งินสามญัโดย 
ใชบุ้คคลค ้าประกนั   ตั้งแต่วนัท่ี  22.  เมษายน  2551  เป็นตน้ไป 
  ขอ้   3. ในระเบียบน้ี 

             “ สหกรณ์ ”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั   
             “ สมาชิก ”   หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั  
            “ เงินกูส้ามญั ”   หมายถึง   เงินกูส้ามญัทุกประเภทท่ีสหกรณ์ใหส้มาชิกกูโ้ดยใชบุ้คคล 
                                                       ค  ้าประกนั 
             “ ผูกู้ ้”          หมายถึง    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั  ซ่ึงเป็นผูกู้ ้
                          เงินสามญัสหกรณ์ทุกประเภทท่ีใชบุ้คคลค ้าประกนั   
             “ ผูค้  ้าประกนั”   หมายถึง    สมาชิกผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัทุกประเภท   
             “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ  ากดั 
             “ กองทุน”   หมายถึง   เงินท่ีไดรั้บจากสมาชิกผูกู้เ้งินสามญัทุกประเภทท่ีใชบุ้คคลค ้าประกนั  
                                                 ช าระเขา้เป็น  กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัตามระเบียบน้ี 
             “ สมาชิกกองทุน”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ  ากดั   ท่ีไดช้ าระ 
                       เงินเขา้กองทุนเงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนัครบเตม็ 
                                                             จ  านวนแลว้ 
             “ เงินสมทบอุดหนุนกองทุน”  หมายถึง   เงินท่ีสหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนเขา้กองทุน   
                                                                              ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัท่ีใชบุ้คคล 
                                                                              ค  ้าประกนั 
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                  ขอ้  4.  ท่ีมาของเงินกองทุน    อาจไดม้าจาก 
                                       4.1.  ผูกู้จ่้ายเงินเขา้กองทุนในอตัราร้อยละ  0.50  ของจ านวนเงินกู ้

           4.2.   เงินท่ีสหกรณ์จ่ายสมทบอุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั 
           4.3.   เงินบริจาคโดยไม่มีเง่ือนไข 

                  ขอ้  5.  วตัถุประสงคข์องกองทุน 
                                       5.1.   เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูส้ามญั   โดยใชบุ้คคลค ้าประกนั 

            5.2.   เพื่อแบ่งเบาภาระท่ีผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับภาระหน้ีสินตามสัญญาค ้าประกนัเงินกูส้ามญั 
       กรณีท่ีผูกู้ถึ้งแก่กรรม 

                  ขอ้  6.  ใหส้มาชิกผูท่ี้กูเ้งินสามญั  โดยใชบุ้คคลค ้าประกนั   ช าระเงินเขา้กองทุนร้อยละ  0.5   
ของยอดเงินกูต้ามสัญญา   ยกเว้นสมาชิกทีเ่กษียณอายุราชการ  (อายุครบ  60  ปี )  ไม่ต้องเป็นสมาชิกกองทุนและ 
ไม่ต้องช าระเงินเข้ากองทุน 

     เงินร้อยละ  0.5 ใหคิ้ดจากเงินกูท่ี้เป็นหลกัหม่ืน   หากมีเศษของหลกัหม่ืนใหปั้ดข้ึนเป็นหลกัหม่ืน 
     กรณีสมาชิกผูกู้เ้ปล่ียนสัญญาเงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลค ้าประกนัหากมียอดเงินกูเ้ท่ากบัเงินกู ้

สัญญาเดิม   ใหถื้อวา่ไดช้ าระเงินเขา้กองทุนไวแ้ลว้   แต่หากยอดเงินกูเ้พิ่มมากข้ึน   ให้เพิ่มเงินช าระเขา้กองทุน 
ใหเ้ท่ากบัร้อยละ  0.5   ของยอดเงินกูใ้นสัญญาท่ีเปล่ียนใหม่แลว้แต่กรณี 
  ขอ้  7.   เงินกองทุนท่ีไดรั้บจากสมาชิกกองทุน  ตามขอ้.  6  นั้น   สหกรณ์จะลงทะเบียนเป็น
รายบุคคลไวใ้หส้มาชิกกองทุนทุกคน 
   ขอ้  8.  ใหส้หกรณ์เก็บรักษาเงินกองทุนไวใ้นช่ือบญัชี  “ กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินสามญั ” 
                            ขอ้  9.  ให้สหกรณ์จดัเงินสมทบอุดหนุนเขา้กองทุนในอตัราเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
ออมทรัพย ์  ตามจ านวนเงินกองทุนท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น  หรือตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
   ขอ้ 10.  เงินสมทบอุดหนุนกองทุนตามขอ้  9  ใหส้หกรณ์เก็บรักษาไวใ้นช่ือบญัชี  “ เงินสมทบ
อุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั ” 
                   ขอ้ 11.  เงินท่ีสมาชิกผูกู้ช้  าระเขา้ในกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั   เป็นเงินช าระหน้ี
ส่วนหน่ึงแก่สหกรณ์กรณีท่ีสมาชิกผูกู้ถึ้งแก่กรรมและยงัมีหน้ีคา้งช าระ    หรือเป็นเงินท่ีสหกรณ์จะจ่ายคืนแก่สมาชิก
ผูกู้ท่ี้ไดช้ าระหน้ีเงินกูห้มดส้ินแลว้โดยงดเวน้ดอกเบ้ีย 
                  ขอ้ 12. สมาชิกผูค้  ้าประกนัท่ีจะไดรั้บความช่วยเหลือตามระเบียบน้ี   ตอ้งเป็นผูค้  ้าประกนัตามสัญญา
ท่ีผูกู้ไ้ดช้ าระเงินเขา้กองทุนครบถว้นตามท่ีก าหนดในระเบียบน้ี 
                  ขอ้ 13.  การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัใหจ่้ายเฉพาะกรณีท่ีสมาชิกกองทุนถึงแก่กรรม 
โดยมีขอ้ก าหนด   ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 
 
 

13.1.   เม่ือสมาชิกกองทุนเสียชีวติใหน้ าเงินค่าหุน้  เงินฝาก  เงินไดอ่ื้นใดอนัสมาชิกกองทุน        
                                                   พึงไดรั้บจากสหกรณ์   เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินรายไดอ่ื้น  ๆ  ไปหกักลบลบ 
                                                   หน้ี หรือช าระหน้ีเงินกูส้ามญัของสมาชิกแลว้แต่กรณี    ภายใตบ้งัคบัขอ้  13.2  
                                                   หน้ีท่ีเหลือคา้งช าระเป็นจ านวนเท่าใดใหส้หกรณ์โอนเงินสมทบอุดหนุนกองทุน        
                                                   ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัไปช าระหน้ีเงินกูท่ี้เหลือร้อยละ  20  แต่ไม่เกิน 
                                                    150,000  บาท 

13.2. ในกรณีท่ีเงินสมทบอุดหนุนกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัท่ีมีอยู ่
                                                   ไม่เพียงพอท่ีจะจ่ายตามขอ้  13.1  สหกรณ์จะเฉล่ียใหต้ามเงินสมทบอุดหนุนกองทุน   
                                                   ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัตามเงินกองทุนท่ีมีอยูเ่ท่านั้น      
                  ขอ้ 14. เงินท่ีไดรั้บคืนจากการติดตามทวงหน้ีจากสมาชิกกองทุนให้โอนเขา้บญัชีเงินสมทบอุดหนุน
กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั    เท่ากบัจ านวนเงินท่ีจ่ายช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 

                  ขอ้ 15. สัญญาเงินกูส้ามญัทุกประเภทท่ีใชบุ้คคลค ้าประกนั และเกิดข้ึนก่อนใชร้ะเบียบน้ี   ไม่มีผล
บงัคบัตามระเบียบน้ี 
                  ขอ้ 16. การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั   ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
                  ขอ้ 17. การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัเพื่อช าระหน้ีแทนผูค้  ้าประกนั  ตามขอ้  13  เป็น
เพียงบรรเทาความเดือดร้อนของผูค้  ้าประกนัส่วนหน่ึง   จึงไม่ถือเป็นเหตุใหค้วามผกูพนัตามกฎหมายในสัญญากูเ้งิน
ระหวา่งสหกรณ์และสมาชิกเปล่ียนแปลงไป 
                  ขอ้ 18. ใหป้ระธานกรรมการด าเนินการ   รักษาการตามระเบียบและใหมี้อ านาจในการตีความ
วนิิจฉยัเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
 

    ประกาศ  ณ  วันที ่  21  เมษายน  2551 
 
 
      (นายจ านงค ์  ยอดข า) 
             ประธานกรรมการด าเนินการ 
                   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี  จ  ากดั 
 
 
 


